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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2019.gada  24.aprīlī   Nr.5 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Raivis  

Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Andris Puide, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Andrejs  

Kirillovs, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti: 

Sigita Sakoviča  -  slimības lapa, 

Edgars Jansons  - darba sanāksmē, 

Normunds Orleāns – bērēs. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Galvenā grāmatvede Inga Krieviņa, 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

AS Mārupes komunālie pakalpojumi valdes loceklis Ivars Punculis, 

AS Mārupes komunālie pakalpojumi  galvenā grāmatvede Ināra Feldsteine. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1.Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.). 

3.Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (17 gab.). 

4.Par zemes  lietošanas mērķa maiņu (8 gab.). 

5.Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

6.Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" (kadastra Nr.______) 1.zemes vienības detālplānojuma 

atcelšanu. 
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7. Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Unguri B” detālplānojums” atcelšanu. 

8.Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Lielā iela 88” detālplānojums” atcelšanu. 

9.Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) 

detālplānojuma apstiprināšanu. 

10.Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) 

detālplānojuma apstiprināšanu. 

11.Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, 

daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

12.Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 26, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

13.Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 28, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

14.Par grozījumiem ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” noslēgtajā līgumā Nr. ______. 

15.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”.  

16.Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Pierīgas partnerība” konkursa „Mārupes novada 

daiļdārzs  2019” rīkošanai. 

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

17.Par finansiālu atbalstu sportistam (17 gab.).  

18.Par finansiālu atbalstu pianistēm (2 gab.). 

19.Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Sociālā dienestā. 

20.Par saistošo noteikumu Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā” 

precizēšanu. 

21.Par Mārupes vidusskolas nosaukuma maiņu. 

22.Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupu 

Mārupes novada iedzīvotājiem. 

23.Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības 

2019.gadā ietvaros. 

24.Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2019.gadā. 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

25.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  

dzēšanu. 

26.Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Mārupes novadā. 

27.Par Mārupes novada domes 2018. gada pārskata apstiprināšanu. 

28.Par personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas un paziņošanas kārtības 

apstiprināšanu. 

29.Par amata saimes un līmeņa maiņu Mārupes novada pašvaldības administrācijas esošajai 

amata vietai. 

30.Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2018.gada pārskata pieņemšanu zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti: 

31. Par Mārupes novada domes pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un 

biedru sapulcē. 

32. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes pamatskolā.  

33. Par iepirkuma “Mārupes vidusskolas vecās skolas ēkas siltināšana un logu nomaiņa” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

34. Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi”. 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

35. Par Mārupes novada Privatizācijas komisijas sastāvu. 
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36. Par nekustamā īpašuma “Jaunbrīdagi” 4, Mārupes novadā, zemes vienības daļas, aptuveni 

______platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

37. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

38. Par zemes lietošanas mērķi. 

39. Par termiņa pagarināšanu sūdzības izskatīšanai. 

40. Par 2009.gada 29.jūlija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 2.9 (sēdes protokols Nr.4) un 

2009.gada 29.jūlija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3.8 (sēdes protokolsNr.4) atcelšanu. 

41.Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma par pašvaldības izglītības 

iestāžu investīciju projektu finansēšanu izpildi (3 gab.). 

 

 Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem 

lēmumprojektiem. 

Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), 

(S.Sakoviča, E. Jansons, N. Orleāns attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret” nav 

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 Iekļaut domes sēdē  domes priekšsēdētāja  iesniegtos lēmumprojektus. 

  

 Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību kopumā. 

Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), 

(S.Sakoviča, E. Jansons, N. Orleāns attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret” nav 

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

  

 Deputāte I.Dūduma lūdz darba kārtības jautājumus  -  

Nr.27 Par Mārupes novada domes 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

un  Nr.30  Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2018.gada pārskata pieņemšanu zināšanai -  

izskatīt kā pirmos, darba kārtības secību nemainot. 

 

Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), 

(S.Sakoviča, E. Jansons, N. Orleāns attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret” nav 

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 Darba kārtības jautājumus  - Nr.27 Par Mārupes novada domes 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu un  Nr.30  Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 2018.gada pārskata pieņemšanu 

zināšanai -  izskatīt kā pirmos, darba kārtības secību nemainot. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 
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Kabiles iela  (posmā no Bebru ielas līdz Ventas ielai ) – 0,5 km garumā un 12 m platumā 

sarkanajās līnijās.  

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Pētera iela 13, kadastra  

Nr. ______, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

Pētera iela 17, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Pētera iela 13, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

Pētera iela 19, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

9.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 

10.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Pētera iela 22, kadastra  

Nr. ______, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

Pētera iela 28, Mārupe, Mārupes novads. 
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3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Pētera iela 26, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

Pētera iela 24, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

8. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Pētera iela 22, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

10.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

11.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 

12.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā I-38 Dzirnieku iela, kadastra Nr. ______, 

zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas 

dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

nosaukumu I-38 Dzirnieku iela, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, atstāt spēkā esošo 

zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

4. Piešķirt zemesgabalam  “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu “Projektētā dzelzceļa josla C” , Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  

(kods 1101). 

6. Piešķirt zemesgabalam  “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu I-38 Dzirnieku iela, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  

(kods 1101). 

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 

10. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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2.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Lagūnas”, kadastra Nr. ______, zemes 

ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi  

“Lagūnas”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi  

“Lagūnas A”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 

8.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 46, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.1” , ______ha platībā, adresi Kabiles iela 53, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 53, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 
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no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 46, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.2” , ______ha platībā, adresi Kabiles iela 53A, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 53A, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbadienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēedes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 46, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.3”, ______ha platībā, adresi Kabiles iela 55, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 55, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 46, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.4” , ______ha platībā, adresi Kabiles iela 55A, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 55A, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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3.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Nekustamā īpašuma Bebru iela 46, kadastra Nr. 80760072730, zemesgabalam “Nr.5”, 

______ha platībā,  atstāt spēkā esošo adresi Bebru iela 46, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Bebru iela 46, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.6 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 46, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.6”, ______ha platībā  nosaukumu Kabiles iela , Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela , Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.7 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 46, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.7”, ______ha platībā,  nosaukumu Bebru iela , Mārupe, Mārupes novads. 
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2.Noteikt nekustamajam īpašumam Bebru iela, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.38. saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Mazbebri”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.1”, ______ha platībā,  adresi Kabiles iela 57, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 57, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Mazbebri”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.2”, ______ha platībā  adresi Kabiles iela 57A, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 57A, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Mazbebri”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.3”, ______ ha platībā,  adresi Kabiles iela 59, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 59, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.11 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Mazbebri”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.4”, ______ha platībā  adresi Kabiles iela 59A, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 59A, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.12 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Mazbebri”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.5”, ______ha platībā,  adresi Kabiles iela 59B, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela 59B, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 
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5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.13 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Mazbebri”, kadastra Nr. ______, zemesgabalam “Nr.6” -  

______ ha platībā  nosaukumu Kabiles iela , Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Kabiles iela, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101) 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.14 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt  no nekustamā īpašuma “Mazsaulītes”, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.3”, ______ ha platībā,  adresi Zeltiņu iela 6 , Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.15 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.15 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Piešķirt  no nekustamā īpašuma “Mazsaulītes”, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.4”, ______ ha platībā,  adresi Lūku iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lūku iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.16 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nekustamā īpašuma “Mazsaulītes”, kadastra Nr. ______, zemesgabalam “Nr.1”, ______ha 

platībā un t.sk. ēkām,  atstāt spēkā esošo adresi  Zeltiņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā, ______  ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

3.17 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt  no nekustamā īpašuma “Mazsaulītes”, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.2”, ______ha platībā,  adresi Zeltiņu iela 4 , Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) 

3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Vārpu iela 48, kadastra Nr. ______,  ______ ha platībā,  

zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Teikas”, kadastra Nr. ______, ______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis no sēdes 

telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 

(N.Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Krones iela 11, kadastra Nr. ______, ______ ha platībā,  

zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 
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no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Kalnmuižas”, kadastra Nr. ______, ______ ha platībā,  

zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Smukas”, kadastra Nr. ______, ______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Meldriņu iela 4, kadastra Nr. ______, ______ ha platībā,  

zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.4.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Atstari”, kadastra Nr. ______, ______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi uz izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Šulci-1”, kadastra Nr. ______, zemes lietošanas mērķi uz 

individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601), ______ ha platībā, un  zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), ______ ha platībā. 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

3.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

5. 

Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apvienot nekustamā īpašuma “Valteri”, kadastra Nr. ______, “Nogales”, kadastra Nr. ______, 

“Zaigmes”, kadastra Nr. ______, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem ______, ______ un ______ 

vienā īpašumā, ______ha platībā, un piešķirt adresi “Valteri”, Mārupes novads. 

2.Noteikt zemes vienībai ______ha platībā zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3.Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi “Nogales”, Mārupes novads (klasifikācijas kods 

105589468). 

4.Likvidēt  valsts Adrešu reģistrā adresi “Zaigmes”, Mārupes novads (klasifikācijas kods 

105589451). 

5.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

6.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Saulgoži" 

(kadastra Nr. ______) 1.zemes vienības detālplānojuma atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

https://www.kadastrs.lv/varis/105589468?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105589451?type=house
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Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma, J.Lībietis 

no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt ar 2018.gada 23.aprīļa Mārupes novada domes lēmumu Nr.4 (sēdes protokols 

Nr.8)  apstiprināto nekustamā īpašuma „Saulgoži", Mārupes novads (kadastra Nr. ______), 1.zemes 

vienības detālplānojumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2018.gada 22.maijā starp Mārupes novada domi un SIA 

„Dundi”, reģ.Nr. ______, noslēgto Administratīvo līgumu Nr. ______par nekustamā īpašuma „Saulgoži" 

(kadastra Nr. ______), Mārupes novads, detālplānojuma īstenošanu. 

 

7. 

Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 

„Mārupes pagasta saimniecības „Unguri B” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr.10/2019 „Par Mārupes pagasta 

padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Mārupes pagasta saimniecības „Unguri B” 

detālplānojums” atcelšanu”. 

 

8. 

Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7  

„Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela 88” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

Pieņemt  Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr.11/2019 „Par Mārupes pagasta 

padomes 2008.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.7 „Mārupes pagasta saimniecības „Lielā iela 88” 

detālplānojums” atcelšanu”. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

______), detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojuma ielu un inženierkomunikāciju izbūve var tikt veikta vienlaicīgi visā 

detālplānojuma teritorijā vai arī īstenota pa kārtām - I  kārta,  veicot ielas izbūvi zemes vienībā Nr.18, 

bet II  kārta – ielas izbūvi zemes vienībā Nr.19. Realizējot pa kārtām, īstenošanas secība primāri noteikta 

sākot ar I kārtu, bet kārtu secību var mainīt, kā arī katru kārtu var sadalīt apakškārtās. 

2.2. Ja ielu izbūvē pa kārtām, izbūvētais ielas posms ir 

noslēdzams ar apgriešanas laukumu 12x12m, kas pēc ielu struktūras pilnīgas 

izbūves ir likvidējams. 

2.3. Ielas izbūvi atļauts īstenot divos posmos: 

2.3.1. pirmā posmā izbūvē ielu vismaz ar šķembu segumu un ūdensapgādes, kanalizācijas un 

elektroapgādes tīklu izbūvi; 

2.3.2. otrā posmā izbūvē ceļa cieto segumu un labiekārtojuma elementus (apgaismojums, 

ietves, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve); 

2.4. Meliorācijas sistēmas pārkārtošanas risinājuma skices izstrādi nodrošina pirms tiek 

veikta ceļa izbūve un zemesgabalu sadale. Meliorācijas pārkārtošana būvprojektu izstrādā un realizē ceļa 

būvniecības vai teritorijas apbūves darbu ierosinātājs.  

2.5. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu un 

ūdensapgādes tīklu izbūvi un pieslēgumu novada centralizētajai sistēmai, nodrošina ūdensvada 

sacilpojuma iespēju.  

2.6. Zemes vienību sadali atļauts pēc tam, kad līdz atdalāmajai zemes vienībai ir izbūvēta 

iela vismaz šķembu līmenī un izbūvēti ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli, ko apliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādītie akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Sadali atļauts 

veikt uzreiz visām attiecīgās kārtas (I vai II kārtas) zemes vienībām vai pakāpeniski.  

2.7. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc tam, kad konkrētajai 

zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu, 

izbūvēta ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija un izbūvēta elektroapgāde. 

2.8. Labiekārtojumu projektētajā zemes vienībā Nr. 17 realizē Detālplānojuma īstenotājs vai  

jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki pēc savstarpējās vienošanās.. 

2.9. Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam 

paredzēta piekļuve pa projektēto ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi; 

2.10. Līdz pašvaldības lēmumam par projektēto ielu pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, 

kā arī caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai.  

2.11. Izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un 

uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.  

2.12. Pēc ielas pilnīgas izbūves, ko apliecina akti par ceļa nodošanu ekspluatācijā, ielas 

nododamas pašvaldībai, vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem.  

2.13. Pašvaldībai ir tiesības lemt par zemes vienības Nr.17 (publiskā labiekārtotā ārtelpa) 

atsavināšanu pēc tās izdalīšanas atsevišķā zemes vienībā, un ja tai ir piekļuve no pašvaldības ceļa. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem, līdz līguma slēgšanai nodrošinot servitūta tiesību piekļuvei 

pie pašvaldības ielas reģistrēšanu saistīto īpašumu zemesgrāmatās; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar administratīvā līguma 

nosacījumiem. 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par 

detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
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5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma “Unguri 

B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), īpašnieku SIA “______”, reģ.Nr. ______, 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1.pielikums), 

ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojuma ielu un inženierkomunikāciju izbūve var tikt veikta vienlaicīgi visā 

detālplānojuma teritorijā vai arī īstenota pa kārtām - I  kārta,  veicot ielas izbūvi zemes vienībā Nr.12, 

bet II  kārta – ielas izbūvi zemes vienībā Nr.14. Realizējot pa kārtām, īstenošanas secība primāri noteikta 

sākot ar I kārtu, bet kārtu secību var mainīt, kā arī katru kārtu var sadalīt apakškārtās. 

2.2. Ja ielu izbūvē pa kārtām, izbūvētais ielas posms ir 

noslēdzams ar apgriešanas laukumu 12x12m, kas pēc ielu struktūras pilnīgas 

izbūves ir likvidējams. 

2.3. Ielas izbūvi atļauts īstenot divos posmos: 

2.3.1.pirmā posmā izbūvē ielu vismaz ar šķembu segumu un ūdensapgādes, kanalizācijas un 

elektroapgādes tīklu izbūvi; 

2.3.2.otrā posmā izbūvē ceļa cieto segumu un labiekārtojuma elementus (apgaismojums, ietves, 

lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve); 

2.3.3.Meliorācijas sistēmas pārkārtošanas risinājuma skices izstrādi nodrošina pirms tiek veikta 

ceļa izbūve un zemesgabalu sadale. Meliorācijas pārkārtošana būvprojektu izstrādā un realizē ceļa 

būvniecības vai teritorijas apbūves darbu ierosinātājs.  

2.4. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu un ūdensapgādes 

tīklu izbūvi un pieslēgumu novada centralizētajai sistēmai, nodrošina ūdensvada sacilpojuma iespēju.  

2.5. Zemes vienību sadali atļauts pēc tam, kad līdz atdalāmajai zemes vienībai ir izbūvēta iela 

vismaz šķembu līmenī un izbūvēti ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli, ko apliecina normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā sastādītie akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Sadali atļauts veikt uzreiz 

visām attiecīgās kārtas (I vai II kārtas) zemes vienībām vai pakāpeniski.  

2.6. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc tam, kad konkrētajai zemes 

vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu, izbūvēta 

ūdensapgāde un sadzīves kanalizācija un izbūvēta elektroapgāde. 

2.7. Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam paredzēta 

piekļuve pa projektēto ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi; 
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2.8. Līdz pašvaldības lēmumam par projektēto ielu pārņemšanu, Detālplānojuma īstenotājam vai 

tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, kā arī 

caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai.  

2.9.Izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par 

saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.  

2.10.Pēc ielas pilnīgas izbūves, ko apliecina akti par ceļa nodošanu ekspluatācijā, ielas nododamas 

pašvaldībai, vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem.  

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1.Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu 

publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem. 

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Lielā iela 88, 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), īpašnieku SIA “______”, reģ.Nr. ______, 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu 

informēt Valsts zemes dienestu. 

8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.L., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un I.L., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums 

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 26, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 26, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no 

SIA “______”, reģ.Nr. ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un SIA “______”, reģ.Nr. ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums 

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 26, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, zemes vienībai aptuveni ______ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 26, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, zemes vienības, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu 

dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu 

izstrādi. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 28, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 28, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no SIA 

“______”, reģ.Nr. ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un SIA “______”, reģ.Nr. ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek 

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 28, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, zemes vienībai aptuveni ______ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 28, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, zemes vienības, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu 

dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu 

izstrādi. 
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14. 

Par grozījumiem ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

noslēgtajā līgumā Nr. ______ 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   11   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, G. Ruskis, J. Lagzdkalns), (I.Dūduma no sēdes telpas uz brīdi 

izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (A.Kirillovs, A.Puide), 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt 2010.gada 26.maijā ar  AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” noslēgtā līguma 

Nr. ______, papildinot to ar 2.7 punktu šādā redakcijā:  

“Komercsabiedrība izveido un uztur decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru, kas satur 

informāciju par visām pašvaldības administratīvajā teritorijā ciemu robežās esošajām 

decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, un patstāvīgi veic šī reģistra uzturētāja darbības saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.” 

2. Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt ar AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” vienošanos par grozījumiem 2010.gada 26.maija līgumā  Nr. ______ saskaņā ar lēmuma 

1.punktu.  

 

15. 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.17/2018  

„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites  

kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   10   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, N. Millere, J.Lībietis, G. Ruskis, J. Lagzdkalns), (I.Dūduma no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  3 (A.Kirillovs, R.Zeltīts, A.Puide), 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2018.gada 

19.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”  saskaņā ar  pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā 

„Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībā netiks saņemts Vides aizsardzības 

un Reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.  

 

16. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Pierīgas partnerība” konkursa  

„Mārupes novada daiļdārzs 2019” rīkošanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

  

Atklāti balsojot ar   11   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, J.Lībietis, A. Puide, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma no sēdes telpas uz brīdi 

izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (N.Millere, G.Ruskis, kā ieinteresētās personas, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. ______, finansiālu atbalstu EUR 700,00 

apmērā konkursa „Mārupes novada daiļdārzs 2019” rīkošanai saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar biedrību 

“Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanu. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai “Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. Biedrībai “Pierīgas partnerība”, vienotais reģ. Nr. ______, nodrošināt saņemtā finansiālā 

atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma norises 

iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu.  

5. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 1.punkts), 

tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai “Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. ______, atmaksāt 

Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6.Konkursa organizēšanas uzraudzību no Mārupes novada pašvaldības puses uzdot Mārupes 

novada pašvaldības īpašumu pārvaldei. 

7.Deleģēt darbam biedrības izveidotajā žūrijas komisijā Mārupes novada pašvaldības pārstāvjus:  

 Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāju, 

deputātu Pēteri Pikši; 

 Pašvaldības īpašumu pārvaldes labiekārtošanas speciālisti Aigiju Ladigu; 

 Pašvaldības īpašumu pārvaldes ainavu arhitekti Žaneti Salzirni; 

 Sabiedrisko attiecību speciālisti Uvu Bērziņu. 

8.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

17.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei L.N. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt L.N., personas kods ______, finansiālu atbalstu  405,00 euro (četri simti pieci euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību karatē jaunatnes līgas sacensībās “Limassol 

2019”, kas norisināsies Limasolā, Kiprā, no 2019.gada 3.maija līdz 5.maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar L.N., personas 

kods ______,  likumisko pārstāvi (tēvu) I.N., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt L.N., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim I.N., personas kods ______, uz kontu A/S “Citadele banka”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. L.N., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim I.N., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5.Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, L.N., personas kods _____, likumiskajam 

pārstāvim I.N., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  
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6.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam V.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt V.B., personas kods _____, finansiālu atbalstu 80,00 euro apmērā, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar sportista dalību  Enšin-karatē sacensībās Baložos, Ķekavas novadā, 2019.gada 13.aprīlī, 

un treniņnometnē, kas norisināsies Neretā, Neretas novadā, no 2019.gada 7.jūlija līdz 20.jūlijam. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar V.B., personas 

kods _____, likumisko pārstāvi (māti) I.G., personas kods _____. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt V.B., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.G., personas kods _____, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. V.B., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.G., personas kods _____, 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad V.B., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.G., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A.L., personas kods _____, finansiālu atbalstu  300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās “SODI WORLD FINALS 2019”, kas norisināsies 

Precenicco UD, Itālijā, no 2019.gada 11.jūlija līdz 13.jūlijam, t.i., sacensību dalības maksu, ceļa 

izdevumus un dzīvošanas izdevumus 50% apmērā.  

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A. L., personas 

kods _____. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas pārskaitīt līdzfinansējumu A.L., personas kods _____, 

uz kontu AS “Swedbank”, Nr. _____, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākumu 

nodokli. 

4. A.L., personas kods _____, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā 

izlietošanu.  
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5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.L., personas kods _____, atmaksāt 

Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.O. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs),  (G.Ruskis, kā 

ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās),   (I.Dūduma no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto 

lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.O., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2019.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 

aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas 

izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.O., personas 

kods _____, likumisko pārstāvi (tēvu) A.O., personas kods _____, un biedrību “Mārupes BMX klubs”, 

Nr. _____. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX 

klubs”, Nr. _____, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. D.O., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.O., personas kods _____, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad D.O., personas kods _____, 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.O., personas kods _____, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 

Nr._____, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada omes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.M.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.M.B., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību starptautiskās burāšanas sacensībās 

“Crozon-Morgat” Francijā, no 2019.gada 22.jūnija līdz 29.jūnijam, saskaņā ar iesniegto tāmi. 
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2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

E.M.B., personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) I.B., personas kods _____, un biedrību „Latvijas 

Optimist klases asociācija”, reģ.Nr. _____. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Optimist 

klases asociācija”, reģ.Nr. _____, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. E.M.B., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.B., personas kods _____, un 

biedrībai „Latvijas Optimist klases asociācija”, reģ.Nr. _____, abām kopā un katrai atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā, iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, E.M.B., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.B.,  personas kods _____, un biedrībai „Latvijas Optimist klases 

asociācija”, reģ.Nr. _____, abām kopā solidāri vai  katrai atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.E. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.E., personas kods _____, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit pieci 

euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar Adriana Elkšņa, 

personas kods _____, likumisko pārstāvi A.E., personas kods _____. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt A.E., personas kods _____, 

likumiskajam pārstāvim A.E., personas kods _____, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. _____, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. A.E., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim A.E., personas kods _____, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5.Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.E., personas kods _____, likumiskajam 

pārstāvim A.E., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

6.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.7 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.K. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 
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no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.K., personas kods _____, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit pieci 

euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.K., personas 

kods _____, likumisko pārstāvi I.K., personas kods _____. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt D.K., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, uz kontu A/S “Luminor bank”, Nr. _____, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. D.K., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.K., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.8 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.R.K. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.R.K., personas kods _____, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar R.R.K., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi Ingūnu Kronbergu, personas kods _____. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt R.R.K., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, uz kontu A/S “Luminor bank”, Nr. _____, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. R.R.K., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.R.K., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 
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17.9 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.D. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.D., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.D., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi I.D., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt A.D., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei I.D., personas kods ______, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. A.D., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei I.D., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.D., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei I.D., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.10 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.E. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.E., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M.E., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi U.E., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt M.E., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim U.E., personas kods ______, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. M.E., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim U.E., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.E., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim U.E., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 
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finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.11 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.R.J. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.R.J., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar R.R.J., 

personas kods ______, likumisko pārstāvi E.J., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt R.R.J., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei E.J., personas kods ______, uz kontu A/S “SEB banka”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. R.R.J., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei E.J., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.R.J., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei Evijai Jansonei, personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.12 

Par finansiālu atbalstu sportistam H.M. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Henrijam Morozovam, personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi 

simti sešdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord 

Cup 2019” no 2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar H.M., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi D.M., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt H.M., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei D.M., personas kods ______, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
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4. H.M., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei D.M., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, H.M., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei D.M., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.13 

Par finansiālu atbalstu sportistam V.K. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt V.K., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar V.K., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi G.K., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt V.K., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim Gintam Krīgeram, personas kods ______, uz kontu A/S “SEB banka”, Nr. 

______, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. V.K., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim G.K., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, V.K., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim Gintam Krīgeram, personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.14 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.Ā. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.Ā., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 
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2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.Ā., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi M.Ā., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt D.Ā., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei M.Ā., personas kods ______, uz kontu A/S “Luminor bank”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. D.Ā., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei M.Ā., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.Ā., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei M.Ā., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.15 

Par finansiālu atbalstu sportistam O.A.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt O.A.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar O.A.B., 

personas kods ______, likumisko pārstāvi L.L., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt O.A.B., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods ______, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. O.A.B., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, O.A.B., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.16 

Par finansiālu atbalstu sportistam L.J.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.17.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L.J.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar L.J.L., 

personas kods ______, likumisko pārstāvi L.L., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt L.J.L., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods ______, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. L.J.L., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, L.J.L., personas kods ______, 

likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.17 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt G.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu 265,00 euro (divi simti sešdesmit 

pieci euro un 00 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Nord Cup 2019” no 

2019.gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Wasquehal, Francijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar G.L., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi L.L., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt G.L., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods _____, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. G.L., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei L.L., personas kods ______, nodrošināt 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, G.L., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei L.L., personas ______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

18.1 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu  pianistei T.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.P., personas kods _____, finansiālo atbalstu 497,96 euro (četri simti 

deviņdesmit septiņi euro un 96 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai 

starptautiskajā konkursā “XIV Mozart International Piano Competition”, kas notiks Romā, Itālijā, no 

2019.gada 4.maija līdz 5.maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu 

ar pianistes T.P., personas kods _____, likumisko pārstāvi I.P., personas kods _____, un Biedrību “Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. _____, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas 

kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

reģ.Nr.40008122613, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. T.P., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei I.P., personas kods _____, un 

Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. _____, nodrošināt piešķirtā atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, T.P., personas kods _____, likumiskajai 

pārstāvei I.P., personas kods _____, un Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

reģ.Nr. _____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto atbalstu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

18.2 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu  pianistei A.L.R. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Piešķirt A.L.R., personas kods _____, finansiālo atbalstu 259,17 euro (divi simti piecdesmit 

deviņi euro un 17 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā 

konkursā “XIV Mozart International Piano Competition”, kas notiks Romā, Itālijā, no 2019.gada 4.maija 

līdz 5.maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

pianistes A.L.R., personas kods _____, likumisko pārstāvi I.R., personas kods _____, un Biedrību “Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. _____, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas 

kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. 

_____, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. A.L.R., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei I.R., personas kods _____, un Biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. _____, nodrošināt piešķirtā atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.L.R., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei I.R., personas kods _____, un Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 
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biedrība”, reģ.Nr. _____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

19. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Sociālā dienestā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 1.jūliju Mārupes novada Sociālā dienestā izveidot jaunu amata vietu sociālais 

darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem (profesijas kods 2635 03) 39.saime, IV līmenis, 10.mēnešalgu 

grupa.  

 

20. 

Par saistošo noteikumu Nr.4/2019 

“Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā” precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā” 

precizētajā redakcijā saskaņā ar  pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

21. 

Par Mārupes vidusskolas nosaukuma maiņu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2019.gada 1.septembri mainīt nosaukumu “Mārupes vidusskola” uz nosaukumu 

“Mārupes Valsts ģimnāzija”  

2. Mārupes vidusskolas direktoram J.Lagzdkalnam  veikt nepieciešamās darbības 

grozījumu izdarīšanai Izglītības iestāžu reģistrā līdz 2019.gada 1.septembrim. 
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22. 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību organizēšanai 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu 

vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Piešķirt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.Nr. _____, pašvaldības atbalstu 

7 000,00 euro (septiņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā Motokrosa sacensību “Mini-motokorss” piecu 

posmu, “Mārupes Lielais motokross” viena posma un “Mini-kross komandām” organizēšanai Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes Auto Moto klubs 

„Bieriņi””, reģ. Nr. _____, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta izlietošanas kārtību atbilstoši 

Saistošo noteikumu 21.un 22.punktam.  

 

23. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada 

jauniešu vasaras nodarbinātības 2019.gadā ietvaros 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Jaunmārupes pamatskolā: 

1.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.4. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.5. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 



35 
 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

1.6. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

2. Mārupes pamatskolā 
2.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.4. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.5. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

2.6. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

 

3. Mārupes vidusskolā 
3.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

3.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

3.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 4 (četras)  amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 
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profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

4. Mārupes novada Skultes sākumskolā: 
4.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.4. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

4.5. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” 
5.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 6 (sešas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

5.3. nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.4. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.5. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.6. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 
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darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

5.7. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti”  

6.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

6.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

6.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

7. Pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte”  

7.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

nosaukums: pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.4. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.5. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

7.6. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 
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stundu tarifa likme: 2.95 

 

8. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 
8.1. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

9. Mārupes Kultūras namā 
9.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

10. Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē 
10.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

10.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

10.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas)  amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

11. Mārupes novada domē 
11.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

11.2. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu)  amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks :nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

12. Mārupes novada Sociālajā dienestā 

12.1. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam dienas centrā “Tīraine” izveidot 2 (divas) amata 

vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.2. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam dienas centrā “Tīraine” izveidot 2 (divas) amata 

vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 
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profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.3. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam dienas centrā “Tīraine” izveidot 2 (divas)  

amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.4. No 2019.gada 3.jūnija līdz 28.jūnijam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 5 (piecas) 

amata vietas: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.5. No 2019.gada 1.jūlija līdz 26.jūlijam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 1  (vienu) 

amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

12.6. No 2019.gada 1.augusta līdz 28.augustam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot  

1 (vienu)  amata vietu: 

nosaukums: teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks: nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 

 

24. 

Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2019.gadā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

  

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma no sēdes 

telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  (G.Ruskis, kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

 

1. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ.Nr. _____, tiesības 

organizēt bērnu  un jauniešu nometni „Saules stari. Es esmu pētnieks, es atklāju pasauli”, Mārupes 

novada Skultes sākumskolas telpās Skultes ielā 25, Skultē, 10.06.2019. – 21.06.2019. 

2. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ.Nr. _____, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1960,00 EUR apmērā. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību „KASKAD -4”, reģ.Nr. _____, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

4. Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ.Nr. _____, nomas maksu 

par Mārupes novada Skultes sākumskolas telpu izmantošanu nometnes „Saules stari. Es esmu pētnieks, 

es atklāju pasauli” rīkošanai 10.06.2019. – 21.06.2019. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas 

maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu. 

5. Noteikt, ka par Mārupes novada Skultes sākumskolas telpu izmantošanu sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību „KASKAD -4”, reģ.Nr. _____, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību 

vispārējā kārtībā. 
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6. Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu nometni „Esi Prātnieks!” Mārupes vidusskolas telpās, Kantora ielā 97, Mārupē,  

17.06.2019. – 28.06.2019.  

7. Piešķirt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ.Nr. _____, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 2268,00 EUR apmērā. 

8. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar pieaugošo izglītības iestādi 

„DZM”, reģ.Nr.3380802040, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

9. Noteikt pieaugošo izglītības iestādei „DZM”, reģ.Nr. _____, nomas maksu par Mārupes 

vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Esi Prātnieks!” rīkošanai 17.06.2019. – 28.06.2019. 5% 

apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

10. Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu pieaugošo izglītības iestādei 

„DZM”, reģ.Nr. _____, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

11. Piešķirt biedrībai “Džudo klubs “Mārupe””, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu 

nometni “SAMURAJA CEĻŠ 2019”. Nometnes norises vieta -  biedrības “Džudo klubs “Mārupe”” 

telpās Pakalniņu ielā 4, Tīrainē, Mārupes novadā no 03.06.2019. – 14.06.2019. 

12. Piešķirt biedrībai “Džudo klubs “Mārupe””, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 2255,00 EUR apmērā. 

13. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Džudo klubs 

“Mārupe””, reģ.Nr. _____, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3 

 

14. Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu 

nometni  “Esi aktīvs!”. Nometnes norises vieta – Tīraines dārzi 6, Mārupē no 10.06.2019. – 14.06.2019. 

15. Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 980,00 EUR apmērā. 

16. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Mārupes BMX 

klubs”, reģ.Nr. _____,, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

17. Piešķirt biedrībai “AKTĪVISTS”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu nometni  “Esi 

aktīvs!”. Nometnes norises vieta – Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads,  no 09.08.2019. – 

18.08.2019. 

18. Piešķirt biedrībai “AKTĪVISTS”, reģ.Nr._____, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 3500,00 EUR apmērā. 

19. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību “AKTĪVISTS”, 

reģ.Nr.40008192860, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

20. Piešķirt nodibinājumam “MP Sports”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu nometni  

““Es varu! Tu vari! Mēs varam!”. Nometnes norises vieta – Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pagasts, 

Kocēnu novads, no 28.06.2019. – 07.07.2019. 

21. Piešķirt nodibinājumam “MP Sports”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 5040,00 EUR apmērā. 

22. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nodibinājumu “MP Sports”, 

reģ.Nr.40008284794, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

23. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ.Nr.40008142681, tiesības organizēt bērnu 

nometni „Vaidava 2019”. Nometnes norises vieta -  Skolas iela 5, Vaidava, Vaidavas pag.asts, Kocēnu 

novads, no 22.07.2019. – 28.07.2019. 

24. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 3528,00 EUR apmērā. 

25. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrībai “Sporta klubs 

Rūjiena”, reģ.Nr.40008142681, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

26. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu  un jauniešu 

nometni „Sida vasaras brīvlaiks!” Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, 03.06.2019. – 

14.06.2019. 
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27. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 1459,05 EUR apmērā. 

28. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „LIdomas”,  

reģ.Nr. _____, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

29. Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _____, nomas maksu par Mārupes pamatskolas 

telpu izmantošanu nometnes „Sida vasaras brīvlaiks!” rīkošanai 03.06.2019. – 14.06.2019. 5% apmērā 

no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

30. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. 

_____, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

31. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē. Ceļojums laika mašīnā – Viduslaiku sāgas zīmējumi! ” 

Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, 22.07.2019. – 28.07.2019. 

32. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 1666,00 EUR apmērā. 

33. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Ievas radošā 

darbnīca”, reģ.Nr. _____, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

34. Noteikt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. _____, nomas maksu par Mārupes 

pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē. Ceļojums laika mašīnā – Viduslaiku 

sāgas zīmējumi! ” rīkošanai 22.07.2019. – 28.07.2019. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas 

maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

35. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Ievas radošā 

darbnīca”, reģ.Nr. _____, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

36. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt 

bērnu   un jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē. Jaunmoku pils leģendas. Baskāju takas 

piedzīvojumi un zīmējumi” Mārupes mūzikas un mākslas skolas telpās, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, 

12.08.2019. – 18.08.2019. 

37. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _____, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1666,00 EUR apmērā. 

38. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes vizuālās 

mākslas studija”, reģ.Nr. _____, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

39. Noteikt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _____, nomas maksu par 

Mārupes mūzikas un mākslas skolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē. Jaunmoku 

pils leģendas. Baskāju takas piedzīvojumi un zīmējumi”  rīkošanai 12.08.2019. – 18.08.2019. 5% apmērā 

no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

40. Noteikt, ka par Mārupes mūzikas un mākslas skolas telpu izmantošanu biedrībai 

„Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _____, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību 

vispārējā kārtībā. 

 

41. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu   

un jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē. Barona Minhauzena piedzīvojumi. “Animal art” 

zīmējumi. Karalis Lauva”, Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, 17.06.2019. – 

23.06.2019. 

42. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ.Nr. _____, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1666,00 EUR apmērā. 

43. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes radošā 

laboratorija”, reģ.Nr. _____, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

44. Noteikt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ.Nr. _____, nomas maksu par 

Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē. Barona Minhauzena 

piedzīvojumi. “Animal art” zīmējumi. Karalis Lauva”,  rīkošanai 17.06.2019. – 23.06.2019. 5% apmērā 

no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

45. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Mārupes radošā 

laboratorija”, reģ. Nr. _____, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 



42 
 

46. Piešķirt nodibinājumam „Kustību lauks”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu 

nometni „Dienas sporta un atpūtas nometne” Mārupes vidusskolas telpās, Kantora ielā 97, Mārupē,  

10.06.2019. – 21.06.2019. un 05.08.2019. – 16.08.2019.  

47. Piešķirt nodibinājumam „Kustību lauks”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 2520,00 EUR apmērā. 

48. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nodibinājumu „Kustību lauks”, 

reģ.Nr.40008167191, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

49. Noteikt nodibinājumam „Kustību lauks”, reģ.Nr. _____ nomas maksu par Mārupes 

vidusskolas telpu izmantošanu nometnes „Dienas sporta un atpūtas nometne” rīkošanai 10.06.2019. – 

21.06.2019. un 05.08.2019. – 16.08.2019.  5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par 

attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

50. Noteikt, ka par Mārupes vidusskolas telpu izmantošanu nodibinājumam „Kustību 

lauks”, reģ.Nr. _____, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

51. Piešķirt biedrībai „PRAST”, reģ.Nr. _____, tiesības organizēt bērnu  un jauniešu 

nometni „Draugi” Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, 10.06.2019. – 

21.06.2019. 

52. Piešķirt biedrībai „PRAST”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 1491,00 EUR apmērā. 

53. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „PRAST”, reģ. Nr. 

_____, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

54. Noteikt biedrībai „PRAST”, reģ.Nr. _____, nomas maksu par Jaunmārupes pamatskolas 

telpu izmantošanu nometnes „Draugi”  rīkošanai 10.06.2019. – 21.06.2019. 5% apmērā no domes 

lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

55. Noteikt, ka par Jaunmārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „PRAST”, 

reģ.Nr40008187499, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

56. Atteikt piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Learn IT”, reģ.Nr. _____, 

pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā  apmērā. 

 

57. Atteikt piešķirt biedrībai  “Bībeles draugu līga”, reģ.Nr. _____, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā  apmērā. 

 

58. Atteikt piešķirt biedrībai “HUP”, reģ.Nr. _____, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā  apmērā. 

 

59. Atteikt piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”,  reģ.Nr. _____, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes “Basketbols Mārupē” (12.08.2019. - 16.08.2019.) organizēšanai piedāvājumā 

pieprasītajā  apmērā. 

 

60.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Mārupē)  

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

25. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem  

saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu A.S. 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Dzēst A.S., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 13,49 Eur 

(trīspadsmit euro un 49 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 1,27 Eur (viens euro  un 27 centi) par 

nekustamajiem īpašumiem Zeltrītu ielā _____, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, un 

754/50290 domājamām daļām no nekustamā īpašuma Zeltrītu iela _____, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _____, kas izveidojies no 2015.gada novembra līdz 2016.gada 15.septembrim, līdz 

maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

26. 

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Mārupes novadā 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra 

izveidošanu Mārupes novada pašvaldībā. 

2. Atzīt, ka Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centrs ir izvietojams 

Mārupes novada administrācijas telpās, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram K.Ločam sagatavot un līdz 2019.gada 

2.maijam iesniegt pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei Mārupes novada pašvaldībā domes administrācijas telpās 

Daugavas ielā 29, Mārupē. 

 

27. 

Par Mārupes novada domes 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede I. Krieviņa 

 

Atklāti balsojot ar   14   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, I.Dūduma), 

„pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

             1. Apstiprināt Mārupes novada domes 2018.gada pārskatu par laika periodu no 2018.gada 

1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim. 

2. Pieņemt zināšanai SIA „ Revidents un grāmatvedis” iesniegto zvērinātu revidentu ziņojumu.  

3. Pieņemt zināšanai Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes gada pārskatu. 

 

28. 

Par Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, 

novēršanas un paziņošanas kārtības apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt noteikumus “Personas datu aizsardzības pārkāpumu atklāšanas, novēršanas 

un paziņošanas kārtība” saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar noteikumiem iepazīstināt visus Mārupes novada domes  iestāžu un struktūrvienību 

darbiniekus. 

 

29. 

Par amata saimes un līmeņa maiņu Mārupes 

novada pašvaldības administrācijas 

esošajai amata vietai 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt ar 2019.gada 1.maiju Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības 

Attīstības nodaļas esošajai amata vietai “Attīstības nodaļas vadītāja palīgs” (profesijas kods 3343 45), 

23.saimi III līmeni, 9.mēnešalgu grupa. 

 

30. 

Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”  

2018.gada pārskata pieņemšanu zināšanai 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs/AS Mārupes komunālie pakalpojumi galvenā grāmatvede I.Feldsteine. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, I.Dūduma), (A.Kirillovs, 

kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt zināšanai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. _____, 2018.gada pārskatu: 

Neto apgrozījums   2 660 006 EUR 

Bilances kopsumma  24 993 111 EUR  

Peļņa pēc nodokļiem   17 115 EUR 

2. Uzdot AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklim I.Punculim saskaņā ar 

akcionāru sapulces lēmumu un 2015.gada 25.februāra Mārupes novada domes sēdes Nr.2 lēmumu Nr.26 

apstiprināto instrukciju “Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrība iemaksā pašvaldības budžetā 

dividendēs izmaksājamo peļņas daļu” veikt dividenžu izmaksu līdz 2019.gada 31.maijam. 

3. Uzdot AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklim I.Punculim līdz 2019.gada 

5.maijam publicēt kapitālsabiedrības mājas lapā apstiprināto gada pārskatu.  
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Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

31. 

Par Mārupes novada domes 

pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstāj, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram piedalīties Latvijas 

Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2019.gada 17.maijā Melngalvju namā, 

Rātslaukumā 7, Rīgā. 

2.Pilnvarot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi piedalīties Latvijas 

Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2019.gada 17.maijā Melngalvju namā, 

Rātslaukumā 7, Rīgā. 

3.Segt no Mārupes novada pašvaldības budžeta dalības maksu 80,00 EUR apmērā (40,00 EUR 

par katru) par Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra un Mārupes novada domes 

priekšsēdētāja vietnieces Līgas  Kadiģes dalību Latvijas Pašvaldību savienības 30.kongresā un biedru 

sapulcē, kas notiks 2019.gada 17.maijā Melngalvju namā, Rātslaukumā 7, Rīgā. 

 

32. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 1.maiju Mārupes novada Mārupes pamatskolā izveidot jaunu  amata vietu  - vienu 

slodzi  -  izglītības psihologs  (profesijas kods 2634 03). 

 

33. 

Par iepirkuma “Mārupes vidusskolas vecās skolas ēkas siltināšana un logu nomaiņa” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Mārupes vidusskolas vecās skolas ēkas siltināšana un logu nomaiņa”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

 Jānis Lagzdkalns 

komisijas sekretāre: Inga Ķemere 
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34. 

Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Staņislavs Petrovskis 

  

komisijas sekretāre: Ināra Maļinovska 

 

35. 

Par Mārupes novada Privatizācijas komisijas sastāvu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Privatizācijas komisijas sastāvu: 

Komisijas priekšsēdētājs:  Mārtiņš Bojārs 

Komisijas locekļi:   Alda Bērziņa; 

Gaļina Sušiņina; 

Gunita Snipke; 

      Valdis Kārkliņš.  

2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1. Mārupes novada domes 2016.gada 26.maija lēmumu Nr. 22 (sēdes protokols Nr. 6); 

2.2. Mārupes novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumu Nr. 36 (sēdes protokols Nr. 7); 

2.3. Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr. 43 (sēdes protokols Nr. 10).  

 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunbrīdagi” 4, Mārupes novadā, 

zemes vienības daļas, aptuveni _____platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Jaunbrīdagi” 4, Mārupes novads, kadastra  
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Nr. _____, aptuveni _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.B., personas kods 

_____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un M.B., personas kods _____,  paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek 

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Jaunbrīdagi” 4, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _____, aptuveni _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus). 

4. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, kas 

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Jaunbrīdagi” 4, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, daļas, 

aptuveni _____ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes 

kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

37. 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   11   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, N. Millere, J.Lībietis, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma sēdes telpu atstājusi, 

balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  2 (R.Zeltīts, A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

38. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kadastra Nr. _____,  zemes 

lietošanas mērķi zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā,  rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

2. Mainīt  nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kadastra Nr. _____, zemes 

lietošanas mērķus:   

2.1. komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801)  - _____ha;  

2.2. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) – _____ ha; 

2.3. lidlauku apbūve (kods 1102) – _____ha. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

39. 

Par termiņa pagarināšanu sūdzības izskatīšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 
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Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstāj, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pagarināt J.Z. 2019.gada 19.marta sūdzību (reģ.Nr._____)  izskatīšanas termiņu līdz 

2019.gada 19.jūnijam.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

40. 

Par 2009.gada 29.jūlija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 2.9 

(sēdes protokols Nr.4) un 2009.gada 29.jūlija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3.8 

(sēdes protokols Nr.4) atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2009.gada 29.jūlija Mārupes novada domes lēmumu Nr. 2.9 (sēdēs protokols Nr.4) 

”Par adreses piešķiršanu”.  

2. Atcelt 2009.gada 29.jūlija Mārupes novada domes lēmums Nr. 3.8 (sēdēs protokols Nr.4) “Par 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi”. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

4.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

41.1 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma par pašvaldības izglītības 

iestāžu investīciju projektu finansēšanu izpildi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča. 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.41.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt kā plānoto pasākumu, ar kuru ir plānots likvidēt rindu uz pašvaldības pirmskolas 

izglītības iestādēm, Mārupes novada pašvaldības budžetā 2019.gadam paredzēto pašvaldības ieceri 

būvēt jaunu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi ar 384 vietām Jaunmārupē, Mārupes novadā.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada Izglītības dienesta vadītājai S.Antiņai. 

 

41.2 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma par pašvaldības izglītības 

iestāžu investīciju projektu finansēšanu izpildi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.41.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt kā plānoto pasākumu, ar kuru ir plānots likvidēt rindu uz pašvaldības 

pirmskolas izglītības iestādēm, Mārupes novada pašvaldības budžetā 2019.gadam paredzēto 

pašvaldības ieceri būvēt jaunu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi ar 384 vietām Jaunmārupē, 

Mārupes novadā. 

2. Noteikt, ka  uzsākot 2019./2020. mācību gadu, Mārupes pamatskolā tiek nodrošināta 

Mārupes novada pašvaldībai noteiktā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša 

darba likmi izpilde, tas ir, normētā skolēnu skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi 

– 14:1. 

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada Izglītības dienesta vadītājai S.Antiņai.  

 

41.3 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma par pašvaldības izglītības 

iestāžu investīciju projektu finansēšanu izpildi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

  

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, J.Lībietis, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), (I.Dūduma 

sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.41.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt kā plānoto pasākumu, ar kuru ir plānots likvidēt rindu uz pašvaldības pirmskolas 

izglītības iestādēm, Mārupes novada pašvaldības budžetā 2019.gadam paredzēto pašvaldības ieceri 

būvēt jaunu pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi ar 384 vietām Jaunmārupē, Mārupes novadā.  

2. Noteikt, ka  uzsākot 2019./2020.mācību gadu, Mārupes pamatskolā tiek nodrošināta 

Mārupes novada pašvaldībai noteiktā izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša 

darba likmi izpilde, tas ir, normētā skolēnu skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi 

– 14:1. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada Izglītības dienesta vadītājai S.Antiņai. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  18.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs         /paraksts/      Mārtiņš Bojārs  

 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  30.aprīlī 
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