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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2018. gada  28. februārī  Nr.  4 

 

Domes sēde  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Andris 

Puide, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Dace Štrodaha, Sigita Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis 

Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Edgars Jansons. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti: Līga Kadiģe, Andrejs Kirillovs slimības dēļ. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina; 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva  Bērziņa. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu (6 gab.). 

2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (7 gab.). 

3. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (4 gab.). 

4. Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_________) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

5. Par nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_________),  2. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu 

6. Par nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma Rožu iela _________, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_________) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_________) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

9. Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros”. 

 

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

10. Par finansiālu atbalstu sportistiem (4 gab.). 
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11. Par finansiālā atbalsta sniegšanu vokālās grupas „Putni” mākslinieciskai vadītājai A.D.  

12. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos 

noteikumos  

Nr. 22/2010 „Par pabalsta apmēru audžuģimenēm”. 

13. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Mārupes Tenisa skola” valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai. 

14. Par nolikuma „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2018. gadā” apstiprināšanu. 

15. Par Mazcenas bibliotēkas iestāšanos Latvijas Bibliotekāru biedrībā. 

16. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 28. septembra noteikumos  

Nr. 32/2016 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas 

īstenošanas kārtība". 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

17. Par izmaiņām Publiski privātās partnerības projekta lietderības izvērtēšanas darba 

grupas darbības izbeigšanu. 

18. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos  

Nr. 13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”. 

19. Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Skultes dabas un atpūtas parka izveide” 

līdzfinansējuma nodrošināšanai. 

20.  Par amata saimes un līmeņu maiņu Mārupes novada pašvaldības administrācijas 

esošajai amata vietai. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

21. Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

apstiprināšanu. 

22. Par finansiālu atbalstu sportistiem (3 gab.). 

23. Par iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības 

iestādes jaunbūvei Jaunmārupē” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

24. Par iepirkuma „Mārupes pamatskolas un sporta laukuma pārbūves būvprojekta 

izstrāde un autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

25. Par grozījumiem atklāta konkursa „Mārupes vidusskolas pārbūve” komisijas sastāvā. 

26. Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai _________ha platībā. 

 

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

 

 Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons), (L. Kadiģe, A. Kirillovs slimības dēļ domes sēdē nepiedalās), „pret”  nav,   

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Silnieku iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra 

Nr. ____, un Silnieku iela ____, Mārupe, Mārupes novads,  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 un t.sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi Silnieku iela ____, Mārupe, Mārupes novads, un zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

3. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Silnieku iela ____, Mārupe, Mārupes novads, un zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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). 

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kantora iela ____, Mārupe, Mārupes novads, 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 

Kantora iela 105A, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____, _____ ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā un t.sk. ēkām,  

atstāt spēkā esošo adresi Kantora iela _____, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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

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

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Spaģēni”, Mārupe, Mārupes novads, 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 un t.sk. ēkām, 

atstāt spēkā esošo adresi „Spaģēni”, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, noteikt zemes 

lietošanas mērķus: 

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)  _____ha platībā; 

3.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)  - _____ha 

platībā. 

4. Piešķir zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, nosaukumu 

Dzērveņu iela, Mārupe, 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 (1101). 

6. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Spaģēni”, kadastra Nr. _____, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu _____, _____  ha platībā un piešķirt nosaukumu Vīnkalnu iela, Mārupe, Mārupes 

novads.  

7. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (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). 

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupītes gatve _____, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _____, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties 

pēc zemes iemērīšanas dabā). 
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2. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā un t.sk. ēkām, 

atstāt spēkā esošo adresi Mārupītes gatve _____, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

4. Piešķir zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, nosaukumu 

Mežgravu iela, Mārupe, 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. Piešķir zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, adresi 

Mežgravu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

8. Piešķir zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, adresi 

Mežgravu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

11. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu 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). 

 

1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Pētera iela _____, kadastra Nr. _____ un Pētera iela 

_____, kadastra Nr. _____, un Pētera ielas daļas, kadastra Nr. _____, zemes ierīcības projektu kā 

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

2. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Pētera ielas daļa”, kadastra Nr. _____, atdalītajai zemes 

vienības daļai „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  nosaukumu Mazā Zemturu 

iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi -  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101). 

4. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Pētera ielas daļa”, kadastra Nr. _____, atdalītajai zemes 

vienības daļai „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, ____ ha platībā,  nosaukumu Mazā Zemturu 

iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi -  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101). 

6. Zemesgabalam „Nr.10” ar kadastra apzīmējumu _____, 0,2174 ha platībā,  mainīt 

nosaukumu no Pētera ielas daļa, Mārupe, Mārupes novads,  uz Pētera iela, Mārupe, Mārupes novads.    

7. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi -  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101). 
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8. Piešķirt no nekustamā īpašuma Pētera ielas _____, kadastra Nr. _____, atdalītajai zemes 

vienības daļai „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, adresi Mazā Zemturu iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi -  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

10. Piešķirt no nekustamā īpašuma Pētera ielas _____, kadastra Nr. _____, atdalītajai zemes 

vienības daļai „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, adresi Mazā Zemturu iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi -  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

12. Zemesgabalam „Nr.6” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, atstāt spēkā 

esošo adresi Pētera iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

13. Noteikt zemesgabalam „Nr.6” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

14. Piešķirt no nekustamā īpašuma Pētera ielas _____, kadastra Nr. _____, atdalītajai zemes 

vienības daļai „Nr.8” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  adresi Pētera iela _____, 

Mārupe, Mārupes novads. 

15. Noteikt zemesgabalam „Nr.8” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

16. Piešķirt no nekustamā īpašuma Pētera ielas _____, kadastra Nr. _____, atdalītajai zemes 

vienības daļai „Nr.7” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  adresi Pētera iela _____, 

Mārupe, Mārupes novads. 

17. Noteikt zemesgabalam „Nr.7” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

18. Zemesgabalam „Nr.9” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, atstāt spēkā 

esošo adresi Pētera iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

19. Noteikt zemesgabalam „Nr.9” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

20. Piešķirt no nekustamā īpašuma Pētera ielas _____, kadastra Nr. _____, atdalītajai zemes 

vienības daļai „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  nosaukumu Pētera ielas daļa, 

Mārupe, Mārupes novads. 

21. 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). 

22. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

 

1.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Meldriņu iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra 

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

zemes iemērīšanas dabā). 
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2. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t.sk. ēkām, 

atstāt spēkā esošo adresi Meldriņu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601); 

4. Piešķir zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, adresi 

Meldriņu iela _____ , Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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). 

 

2.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vecozolu iela _____, kadastra Nr. _____, Tīrainē, 

Mārupes novadā, _____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). 

 

2.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Ķirši”, kadastra Nr. _____, Mārupes novadā, _____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). 
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2.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Bebru iela _____, kadastra Nr. _____ Mārupē, Mārupes 

novadā, _____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). 

 

2.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Jelgavas ceļš _____, kadastra Nr. _____, Tīrainē, 

Mārupes novadā, zemes lietošanas mērķus uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801), _____ha 

platībā, un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), _____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). 

 

2.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Cidoniju iela _____, kadastra Nr. _____, Tīrainē, 

Mārupes novadā, zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601), 

_____ha platībā, un zemi 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). 
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2.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Mežvidi L”, Mārupes novadā 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). 

 

2.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Tīraines iela _____, kadastra Nr. _____, Tīrainē, Mārupes 

novadā, zemes lietošanas mērķi uz  dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zemi (kods 0501)  - 

_____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). 

 

3.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 
 Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M. Bojārs, P.Pikše, S. Sakoviča, A. Vintere, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  5 

(E. Jansons, N. Orleāns, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lībietis),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

3.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M. Bojārs, J. Lībietis, P.Pikše, S. Sakoviča, A. Vintere, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  

4 (E. Jansons, N. Orleāns, A. Puide, R. Zeltīts),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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3.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M. Bojārs, J. Lībietis, P.Pikše, S. Sakoviča, A. Vintere, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  

4 (E. Jansons, N. Orleāns, A. Puide, R. Zeltīts),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

3.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   11  balsīm „par” (M. Bojārs, J. Lībietis, P.Pikše, S. Sakoviča, A. Vintere, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  

4 (E. Jansons, N. Orleāns, A. Puide, R. Zeltīts),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

4. 

Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela _____, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. _____, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma Zeltiņu iela _____, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. _____), detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē 

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

 

5. 

Par nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

2. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pārtraukt ar 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmumu Nr. 8 (protokols Nr.5) 

uzsākto nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____),   

2. zemes vienības detālplānojuma izstrādi. 

2. Atcelt ar Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta Mārupes novada domes lēmumu  

Nr. 8 (protokols  Nr. 5) apstiprināto darba uzdevumu Nr. _____. 
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3. Izbeigt 2017. gada 16. maijā starp Mārupes novada Domi un  nekustamā īpašuma „Vaidavas” 

īpašnieka V.O., personas kods _____, pilnvaroto personu M.F., personas kods _____, noslēgto 

līgumu Nr. _____par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

4. Izbeigt 2017. gada 25. maijā starp Mārupes novada Domi un SIA „_____” noslēgto 

vienošanos Nr. _____par tiesību piešķiršanu piekļuvei TAPIS sistēmai. 

5. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam: 

5.1. informēt par pieņemto lēmumu detālplānojuma ierosinātāju un Izstrādātāju,  

5.2. nodrošināt paziņojuma un lēmuma par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu publicēšanu 

Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv, novada informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un 

TAPIS sistēmā,  

5.3. nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai paziņojumu par piekļuves 

tiesību anulēšanu SIA „________” speciālistiem. 

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 „Kūdras”, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. __________)  

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ________.  

3. Noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. ________), robežām, aptuveni ________ ha platībā.  

4. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas 

plānotāju.  

5. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Kūdras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), īpašniekiem  

I.B., personas kods ________, un J.B., personas kods ________, saskaņā ar pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

 

7. 

Par nekustamā īpašuma Rožu iela ________, Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma Rožu iela ________, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________), detālplānojuma izstrādi.  
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2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ________un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Rožu iela ________, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________), teritorijai, aptuveni ________ ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Rožu iela ________, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________) īpašnieka SIA „________”, reģ.Nr. ________, pilnvaroto personu N.S., personas kods 

________, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada 

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

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ________) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________),  detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ________un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________), teritorijai ________ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

īpašnieci Z.V., personas kods ________, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada 

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

 

9. 

Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, I. Dūduma, G. Vācietis, E. Jansons),  (N. 

Millere, J.Lagzdkalns, kā ieinteresētās personas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”  

37. panta 11. punktu, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros šādām privātpersonām: 

 

Nr. 
Projekta 

iesniedzējs 
Projekta nosaukums 

Piešķirto 

punktu 

skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

Rīcība „Sabiedriskās aktivitātes” 
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Nr. 
Projekta 

iesniedzējs 
Projekta nosaukums 

Piešķirto 

punktu 

skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

1.  Mārupes 

vidusskolas 

izglītības un 

atbalsta biedrība 

Mārupes vidusskolas pasākumi 

Latvijas 100 gadu jubilejai. 

40 1 922,00 € 

2.  Elīna Brese Meistarklases stikla un porcelāna 

apgleznošanā 

38 1 994,00 € 

3.  Inga Keistere Atklājam un kopā piedzīvojam 

tautas tradīciju spēku mūsdienu 

Mārupē! 

36 2 000,00 € 

4.  Mairita Eglīte Meistarklases vizuāli plastiskās 

mākslas ievirze Mārupes novadā 

32 1 985,00 € 

5.  Ieva Markēviča „Mana Mārupe” Lielformāta 

glezna Balto galdautu svētkos un 

Mākslas dienas darbnīcas Mārupē 

28 2 000,00 € 

KOPĀ 9 901,00 € 

Rīcība „Maza mēroga infrastruktūra” 

6.  Elīna 

Parhomenko 

Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu 

laukums un sporta laukums 

jauniešiem un pieaugušiem 

Jaunmārupes ciemā (1.kārta) 

68 5 000,00 € 

7.  Oscar Wedding 

Studio, IK 

Bērnu rotaļu un atpūtas laukuma 

ierīkošana Meldriņu ielā 3, 

Mārupē 

52 4 985,00 € 

8.  Mārtiņš Galiņš Droša pastaiga pa Peļu ceļu (no 

Jaunmārupes līdz Imakām) 

41 1 975,00 € 

9.  Vineta Kutkēviča Aktīvas atpūtas zona: bērnu rotaļu 

laukums un sporta laukums 

jauniešiem un pieaugušiem 

Jaunmārupes ciemā (2. kārta) 

39 5 000,00 € 

KOPĀ 16 960,00 € 

 

2. Atteikt piešķirt finansējumu sekojošiem pretendentiem, kuru pieteikumi Nolikuma  

27. punkta kārtībā pārsniedz Nolikuma 4.1 punktā paredzēto kopējo finansējuma summu rīcībā 

„Sabiedriskās aktivitātes”: 

Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 

Piešķirto 

punktu 

skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

Rīcība „Sabiedriskās aktivitātes” 

1. Biedrība „Pierīgas 

partnerība” 

Iepazīsti un atbalsti Mārupes 

novada nevalstiskās 

organizācijas 

26 2 000,00 € 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas brīža slēgt līdzdarbības līgumu ar 1. punktā minētajām personām.  

4. Konkursa rezultātus publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv ne vēlāk kā 2 (divu) 

nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

 

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

 

10.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

http://www.marupe.lv/
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 Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons),   (G. Ruskis kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr. 10.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.R., personas kods ________, finansiālu atbalstu 720,00 (septiņi simti divdesmit) 

euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2018. gadā, saskaņā 

ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas 

saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta 

ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

E.R., personas kods ________, un biedrību „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. E.R., personas kods ________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas  

Nr. ________, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši 

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

izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.R., personas kods ________, 

un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram 

atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas 

mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

10.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons),   (G. Ruskis kā ieinteresētās personas, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.R., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2018. gadā, 

saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, 

kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā 

atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

E.R., personas kods ________, likumisko pārstāvi (māti) I.R., personas kods ________, un biedrību 

„Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. E.R., personas kods ________, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods 

________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā un katram 

atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  
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6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.R., personas kods ________, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods ________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, 

reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

10.3 

Par finansiālo atbalstu sportistam A.D.G. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.D.G., personas kods ________, finansiālu atbalstu  360,00 euro apmērā, lai 

segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību paukošanas sacensībās dažādās valstīs 2018. gadā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

A.D.G., personas kods ________, likumisko pārstāvi D.G., personas kods ________, un biedrībai 

„Latvijas Paukošanas federāciju”, reģistrācijas Nr. ________. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt „Latvijas Paukošanas 

federācija”, reģistrācijas Nr. ________, uz tās norādīto kontu. 

5. A.D.G., personas kods ________, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.G., personas kods 

________, un biedrībai „Latvijas Paukošanas federāciju”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā un 

katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

________, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.G., personas kods ________, un biedrībai „Latvijas 

Paukošanas federāciju”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi 

atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

10.4. 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.P. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.P., personas kods ________, finansiālu atbalstu   300,00 euro (trīs simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2018. gadā, t.i., LaMSF 

licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, sacensību dalības maksu un ceļa izdevumiem.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

A.P., personas kods ________, un biedrību „ASI”, reģistrācijas Nr________. 
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4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu Biedrībai  „ASI”,  reģistrācijas Nr. ________,  uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

5. A.P., personas kods ________, un biedrībai „ASI”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā 

un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad A.P., personas kods ________, 

un biedrībai „ASI”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt 

Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

11. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu vokālās grupas „Putni”  

mākslinieciskai vadītājai A.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.D., personas kods ________, finansējumu 620,00 euro (seši simti 

divdesmit euro) apmērā ieceres īstenošanai – dalībai ASV Ziemeļrietumu kordiriģentu asociācijas 

konferencē, koncertu un meistarklašu demonstrēšanai. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām.  

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo 

līgumu ar A.D., personas kods ________, un biedrību „Spektrs“, reģ. Nr. ________, par finansējuma 

piešķiršanas, izlietošanas un atskaites iesniegšanas kārtību. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Spektrs“, reģ. Nr. ________, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. A.D., personas kods ________, un biedrībai „Spektrs”, reģ. Nr. ________, abiem 

kopā un katram atsevišķi nodrošināt saņemtā līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši piešķiršanas 

mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ieceres norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti 

par līdzekļu izlietošanu.  

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

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

biedrībai „Spektrs”, reģ. Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 22/2010 „Par pabalsta apmēru audžuģimenēm” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 2/2018  „Grozījumi Mārupes novada domes  
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2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 22/2010  „Par pabalsta apmēru 

audžuģimenēm”, 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.  

  

13. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

SIA „Mārupes Tenisa skola” valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt SIA „Mārupes Tenisa skola”, reģ. Nr. ________, līdzfinansējumu 20 000 

euro (divdesmit tūkstoši euro) apmērā 2018. gadā ar 2017. gada 29. maija līdzdarbības līgumu Nr. 

2________pilnvarotā pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

2. Līdzfinansējumu izmaksāt SIA „Mārupes Tenisa skola”, reģ. Nr. ________,  

10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu. 

 

14. 

Par nolikuma „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2018. gadā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Nolikumu „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu nometņu organizēšanai Mārupes 

novadā 2018. gadā” saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām organizēt 

bērnu nometnes 2018. gadā.  

 

15. 

Par Mazcenas bibliotēkas iestāšanos Latvijas Bibliotekāru biedrībā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt Mazcenu bibliotēkas iestāšanos Biedrībā „Latvijas Bibliotekāru biedrība”, 

reģ. Nr. ________, juridiskā adrese Mūkusalas iela 3, Rīga. 

2. Uzdot Mazcenu bibliotēkas vadītājai veikt nepieciešamās darbības bibliotēkas 

uzņemšanai par Latvijas Bibliotekāru biedrības institucionālo biedru. 
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3. Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt biedra naudas 

apmaksu saskaņā ar biedrības piestādītajiem rēķiniem no Mazcenu bibliotēkas budžeta. 

 

16. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 

2016. gada 28. septembra noteikumos Nr. 32/2016 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3/2018  „Grozījumi Mārupes novada domes  

2016. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2016 „Mārupes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, 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.  

  

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

17. 

Par izmaiņām Publiski privātās partnerības projekta lietderības izvērtēšanas 

darba grupas darbības izbeigšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  1 

(E.Jansons),   „atturas”  2 (A. Puide, R. Zeltīts),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt no Publiski privātās partnerības projekta lietderības izvērtēšanas darba grupas 

sastāva, kas apstiprināta ar Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra lēmumu Nr.33 (sēdes 

protokols Nr. 1) „Par darba grupas izveidošanu publiski privātās partnerības projekta lietderības 

izvērtēšanai”, Darba grupas vadītāju un darba grupas locekli Andreju Kirillovu un darba grupas 

locekļus: Pēteri Pikši un Daci Štrodahu. 

2. Izbeigt ar Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 33 (sēdes 

protokols Nr. 1) izveidotās darba grupas darbību. 

 

18. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos 

Nr. 13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.  4/2018  „Grozījumi Mārupes novada domes  

2017. gada 29. marta saistošajos noteikumos Nr. 13/2017 „Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē””, 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.  

 

19. 

Par aizņēmuma ņemšanu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam projekta 

„Skultes dabas un atpūtas parka izveide” līdzfinansējuma nodrošināšanai 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M. Bojāram domes vārdā ņemt aizņēmumu 

un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 56 660,45 EUR; 

1.2. Aizņēmuma mērķis – projekta „Skultes dabas un atpūtas parka izveide” pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšana; 

1.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2018. gads; 

1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 10 gadi; 

1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2019. gada janvāra; 

1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu 

budžetu.  

 

20. 

Par amata saimes un līmeņu maiņu Mārupes  

novada pašvaldības administrācijas 

esošajai amata vietai 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt ar 2018. gada 1. martu Mārupes novada pašvaldības administrācijas esošajai amata 

vietai „Personāla lietu pārzinis” (klasifikatora kods 2423 08), 30. saimi IVC līmenis, 12. mēnešalgu 

grupa. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

21. 

Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu, kas 

noteikts ar 2017. gada 15. novembra sēdes (protokols Nr. 1) lēmumu. 

2. Par minēto lēmumu informēt Babītes novada pašvaldību. 

 

22.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons),   (G. Ruskis kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.D., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2018. gadā saskaņā ar piestādīto izdevumu 

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

izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk 

kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

R.D., personas kods ________, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods ________, un biedrību 

„Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. R.D., personas kods ________, likumiskai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods 

________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā un katram 

atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods ________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, 

reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

22.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis, E. 

Jansons),   (G. Ruskis kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22.2 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Piešķirt M.D., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2018. gadā saskaņā ar piestādīto izdevumu 

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

izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk 

kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

M.D., personas kods ________, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods ________, un biedrību 

„Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. M.D., personas kods ________, likumiskai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods 

________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā un katram 

atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods ________, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, 

reģistrācijas Nr. ________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

22.3 

Par finansiālu atbalstu sportistei S.M.L. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt S.M.L., personas kods ________, finansiālo atbalstu 470,00 euro (četri simti 

septiņdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa izdevumu segšanu uz  

treniņnometni Limasolā, Kiprā, no 2017. gada 29. aprīļa līdz 13. maijam un treniņnometni Balvos, 

Latvijā, no 2017. gada 19. augusta līdz 29. augustam, kā arī dzīvošanas izdevumu segšanu 

treniņnometnē Balvos, paredzot, ka tie no pašvaldības atbalsta tiek segti ne vairāk kā 50% apmērā no 

tāmē uzrādītajiem izdevumiem, t.i.,  līdz 50,00 euro (piecdesmit euro) apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

S.M.L. likumisko pārstāvi K.L., personas kods ________, un biedrību „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas 

klubs”, reģ. Nr. ________. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. S.M.L. likumiskai pārstāvei K.L., personas kods ________, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas 

peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ________, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, S.M.L. likumiskai pārstāvei K.L., 

personas kods ________, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr._______, abiem 

kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu 
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neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

23. 

Par iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes 

jaunbūvei Jaunmārupē” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (E.Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt 

iepirkumu „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei 

Jaunmārupē”. 

2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 
 

Līga Kadiģe. 

Komisijas locekļi:  
 

Kristaps Ločs; 

 Artis Dreimanis; 

 Guntars Igaunis; 

 Jānis Buza. 

  

Komisijas sekretāre: Iveta Strūģe. 

 

 

24. 

Par iepirkuma „Mārupes pamatskolas un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt 

iepirkumu „Mārupes pamatskolas un sporta laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība”. 

2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Līga Kadiģe; 

Komisijas locekļi:  Kristaps Ločs; 

 Valdis Kārkliņš; 

 Sigita Sakoviča; 

 Silvija Bartuševiča; 

 Jānis Buza; 

 

Pēteris Pikše; 

Guntis Ruskis; 

Edgars Jansons. 
 

Komisijas sekretāre: Inga Galoburda 
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25. 

Par grozījumiem atklāta konkursa „Mārupes vidusskolas pārbūve” komisijas sastāvā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Grozīt atklāta konkursa „Mārupes vidusskolas pārbūve” komisijas sastāvu, nosakot to 

šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs; 

Komisijas locekļi:  Līga Kadiģe; 

 Jānis Lagzdkalns; 

 Artis Dreimanis; 

 Guntars Igaunis; 

 Valdis Kārkliņš; 

Komisijas sekretāre: Inga Galoburda. 

 

26. 

Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ________ha platībā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  balsīm „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. 

Vācietis, E. Jansons),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (kadastra Nr. ________) zemes 

vienības daļai ________ha platībā lietošanas mērķi – dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un 

upju ostu apbūve (kods 1103). 

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

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

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00. 

 

 

Domes priekšsēdētājs           /paraksts/           Mārtiņš Bojārs 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2018. gada 1. martā. 

 

 

 

 

 

 


