
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2018. gada  28. novembrī  Nr.  15 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Sigita Sakoviča, Raivis  

Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Anita Vintere, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns, Edgars Jansons, Andrejs  Kirillovs. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece  Kristīne Mužica, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

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 adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (6 gab.). 

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

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

5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Mārupes novadā, C-13 Stīpnieku 

ceļš –Alpi -Dzirnieki, kadastra Nr. _______. 

6. Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Vanagi” (kadastra Nr. _______) detālplānojuma 

realizācijas kārtībā. 

7. Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

8. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu ,,Viesturi-1”, ,,Upmaļi-1” 2. zemes 

vienības, ,,Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, ,,Upmaļgolferi” un  ,,Mazjāņi” teritorijā. 

9. Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. _______) un „Dvīņi” (kadastra  

Nr. _______),  Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši 

izstrādes vadītāja ziņojumam. 

10. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

11.Par nolikuma projektu konkursa ,,Mārupe - mūsu mājas 2019" ,,Par tiesībām slēgt līdzdarbības 

līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” apstiprināšanu. 



 

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

12. Par konkursu  „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai”. 

13. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”. 

14. Par finansiālo atbalstu sportistam (2 gab.). 

15. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” piešķiršanu un godalgas 

izmaksu (12 gab.). 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

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

dzēšanu (6 gab.). 

17. Par Mārupes novada pašvaldības amatpersonu paraksta  tiesību apstiprināšanu. 

18. Par Mārupes novada domes Ētikas kodeksa apstiprināšanu. 

19. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes Sporta centrā. 

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

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

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

21. Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība” atkārtotu pieņemšanu. 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

23. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” ziemas mākslas projekta 

„Svētku izstāde” īstenošanai. 

25. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Mārupes mūzikas un mākslas skolā. 

 

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

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

  

 Iekļaut domes sēdē priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

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

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada Jaunmārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot 

nosaukumu: 

Irbeņu iela  (posmā no Loka ceļa līdz plānotajiem zemesgabaliem Nr. 13 un Nr. 14) – 0,18 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 adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunklūgas” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.1”, ______ha platībā,  adresi Irbeņu iela 1, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Irbeņu iela 1, Jaunmārupē, 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). 

 

2.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunklūgas” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.2”, ______ha platībā,  adresi Irbeņu iela 3, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Irbeņu iela 3, Jaunmārupē, 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). 

 

2.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunklūgas” (kadastra Nr. _______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.3”, _______ha platībā,  adresi Irbeņu iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Irbeņu iela 5, Jaunmārupē, 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). 

 

2.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunklūgas” (kadastra Nr. _______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.4”, _______ha platībā,  adresi Irbeņu iela 7, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Irbeņu iela 7, Jaunmārupē, 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). 

 

2.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunklūgas” (kadastra Nr. _______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.5”, _______ha platībā,  adresi Irbeņu iela 9, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Irbeņu iela 9, Jaunmārupē, 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). 

 

2.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunklūgas” (kadastra Nr. _______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.6”, _______ha platībā,  adresi Irbeņu iela 11, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Irbeņu iela 11, Jaunmārupē, 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. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Brīvmaņi” 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. ēkai, 

atstāt spēkā esošo adresi „Brīvmaņi”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķus – 

komercdarbību objektu apbūve (kods 0801), _______ ha platībā, un zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - _______ha platībā. 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ ha platībā, 

nosaukumu „Jaunmārupes ceļa lēngaitas josla”, 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. 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). 

 



4.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Dreimaņu iela 5, 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   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Brūkleņu iela 114A, 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   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Brūkleņu iela 114B, 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   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mēmeles iela 27B, 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). 

 

5. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Mārupes novadā, 

C-13 Stīpnieku ceļš –Alpi -Dzirnieki, kadastra Nr. _______ 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamajam īpašumam C-13 Stīpnieku ceļš –Alpi –Dzirnieki, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projekta izstrādi. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus Nr. _______. 

3. SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”, reģ. Nr. _______, pilnvarotam pārstāvim slēgt līgumu par 

zemes ierīcības projekta izstrādi un finansēšanu ar Mārupes novada domes izpilddirektoru. 

 

6. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Vanagi” 

(kadastra Nr. _______) detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pie administratīvā līguma Nr. _______par nekustamā īpašuma „Vanagi” (kadastra  

Nr. _______) detālplānojuma realizāciju pa daļām Pārjaunojuma līguma slēgšanas atļaut grozīt 

detālplānojuma īstenošanas nosacījumus, ietverot sekojošas izmaiņas vai papildinājumus pēc būtības: 

1.1. Atļaut zemes vienības Nr. 12, kas iekļauj esošo īpašuma Lielā iela 50 apbūvi, nodalīšanu 

realizēt kā detālplānojuma otro posmu, kas īstenojams 1 gada laikā no Pārjaunojuma līguma parakstīšanas; 

1.2. Paredzēt inženierkomunikāciju un ielas izbūvi realizēt kā detālplānojuma trešo posmu, 

kas īstenojams 5 (piecu) gadu laikā no Pārjaunojuma līguma parakstīšanas: 

1.3. pirms zemesgabalu sadales otrā un trešā posma ietvaros, kā papildinājumu pie 

detālplānojuma, izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes vienības Nr. 12 robežu pārkārtošanai un ielas 

daļas tās sarkanajās līnijās izdalīšanai atsevišķā zemes vienībā, paredzot ielas nodošanu pašvaldībai.  

1.4. Atļaut zemes vienību (izņemot zemes vienību Nr. 12) sadali tikai pēc ceļa izbūves un 

nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī, un centralizētās ūdensapgādes un centralizētās 

kanalizācijas tīklu izbūves vismaz līdz nodalāmajām zemes vienībām.  

1.5. Ceļa cietā seguma izbūve īstenojama pēc vismaz 80% apbūves īstenošanas. 



1.6. Elektroapgādes tīklu projektēšanu un izbūvi atļaut veikt pirms vai pēc tam, kad izveidota 

atsevišķā zemes vienība, tā var tikt realizēta katram izdalītajam īpašumam atsevišķi vai apvienojot 

vairākus īpašumus vienā projektā.  

1.7. Gāzes apgādes un elektronisko sakaru tīklu izbūvi pēc nepieciešamības realizē 

jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki katrs atsevišķi vai savstarpēji vienojoties; 

1.8. Noteikt detālplānojuma īstenotājam pienākumu, nododot īpašuma tiesības uz atsevišķām 

zemes vienībām, tās nodrošināt ar piekļuvi; 

1.9. Papildināt līgumu ar nosacījumiem par izbūvētās un ekspluatācijā nodotās infrastruktūras 

nodošanu pašvaldībai vai komunikāciju turētājiem; 

1.10. Paredzēt iespēju pašvaldībai lemt par atsevišķā zemes vienībā izdalītas ielas atsavināšanu 

pēc ielas būvniecības 1. kārtas (šķembu līmenī) un inženierkomunikāciju izbūves pabeigšanas, un 

nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta šāda vienošanās, vienlaikus pašvaldībai neuzņemoties saistības 

noteiktā termiņā veikt ielas izbūves 2. kārtas realizāciju. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotājiem – 

nekustamo īpašumu Lambertu iela 24, kadastra Nr. ______, un Lielā iela 50 („Vanagi”), kadastra  

Nr. _______, Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem K.Š., personas kods _______, un Daci Krausu, 

personas kods _______, Administratīvā līguma Nr. _______par nekustamā īpašuma „Vanagi” (kadastra 

Nr. _______), detālplānojuma realizāciju pa daļām Pārjaunojuma līgumu, saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. 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. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. _______), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. _______un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", 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 „Vazdiķi-B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______) 

īpašnieku SIA „_______”, reģ. Nr. _______, saskaņā ar lēmuma 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 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu „Viesturi-1”, 

„Upmaļi-1” 2. zemes vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, 

„Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 



Atklāti balsojot ar   13  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret”  nav,  

„atturas”  4 (N.Millere, E.Jansons, A. Puide, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1” 2. zemes 

vienības, „Upmaļi-3” 1. un 2. zemes vienības, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” teritorijā. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. _______ un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamo īpašumu „Viesturi-1” (kadastra Nr. _______), „Upmaļi-1” 2.z.v. (kadastra 

apzīmējums _______), „Upmaļi-3” 1.z.v. (kadastra apzīmējums _______) un 2.z.v. (kadastra 

apzīmējums _______), „Upmaļgolferi” (kadastra Nr. _______ un „Mazjāņi” (kadastra Nr.80760090076) 

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 nekustamo īpašumu „Viesturi-1”, „Upmaļi-1”, „Upmaļi-3”, „Upmaļgolferi” un „Mazjāņi” 

īpašnieku SIA „Golf Estate International”, reģ. Nr. _______, saskaņā ar lēmuma 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 nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. _______) un „Dvīņi” (kadastra 

Nr. _______),  Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši 

izstrādes vadītāja ziņojumam 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt detālplānojuma nekustamiem īpašumiem Ozolu iela 63 (kadastra Nr. _______) 

un „Dvīņi” (kadastra Nr. _______) Jaunmārupē, Mārupes novadā, projektu atbilstoši izstrādes vadītāja 

ziņojumam. 

2. 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. 

 

10. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, E. Jansons, A. 

Kirillovs), (no sēdes telpas uz brīdi izgājis deputāts J. Lagzdkalns, balsojumā par  sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 



1. _______ Priežu iela _______ 292,40 1 169,58 

2. _______ Priežu iela _______ 393,89 1 575,57 

3. _______ Priežu iela _______ 488,56 1 954,25 

4. _______ Lielā iela _______ 259,48 1 037,94 

5. _______ Kokles iela _______ 429,61 1 718,44 

6. _______ Priežu iela _______ 0,00 2 498,29 

7. _______ Cepļu iela _______ 299,02 1 196,06 

8. _______ Celmu iela _______ 0,00 1 222,40 

9. _______ Penkules iela _______  264,37  1 057,49 

10. _______ Laimdotas iela ____ 482,01 1 928,02 

11. _______ Avotu iela _______ 703,50 2 000,00 

12. _______ Mazā Briežu iela __ 285,02 1 140,06 

13. _______ Loka ceļš _______ 0,00 1 642,27 

14. _______ Segliņu iela _______ 275,59 1 102,36 

15. _______ Kabiles iela _______ 250,44 1 001,78 

16. _______ Ievu iela _______ 328,45 1 313,82 

17. _______ Mēmeles iela _______ 0,00 2 478,87 

18. _______ Kreimeņu iela _______ 0,00 1 406,02 

19. _______ Pļavu iela _______ 228,09 912,34 

20. _______ Kabiles iela _______ 388,29 1 553,16 

21. _______ Meža iela _______ 0,00 1 251,20 

22. _______ Mēmeles iela _______ 498,58 1 994,32 

KOPĀ 5 867,30 33 154,24 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

Nr. Iesniedzējs  Adrese Atteikuma pamatojums 

1. _______ Rudzu iela 

_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 5.1. punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītāja nav deklarēta 

īpašumā Rudzu ielā 4. 

2. _______ Rožu iela 

_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

5.1 punktam – līdzfinansējuma pieprasītāja 

nav nekustamā īpašuma Rožu iela _______ 

(kadastra  Nr. _______) īpašniece. Nekustamā 

īpašuma Rožu ielā _______īpašniece ir L.K. 

3. _______ Zeltiņu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - 
pa ielu vai ceļu gar īpašumu Zeltiņu ielā 

_______nav izbūvēts maģistrālais kanalizācijas 

vads un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam, jo maģistrālā vada 

izbūve ar atzaru šim īpašumam plānota līdz 

2023. gadam.   

neatbilst Saistošo noteikumu 7.1 punktam -  
līdzfinansējuma pieprasītājai ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā. 

4. _______ Daugavas iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - 
pa ielu vai ceļu gar īpašumu Daugavas ielā 

_______ nav izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā 

šim nekustamajam īpašumam, jo maģistrālā 

vada izbūve ar atzaru šim īpašumam plānota 

līdz 2023. gadam.   



5. _______ Pīlādžu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.1 punktam -  
dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā Pīlādžu 

ielā _______ nav nodota ekspluatācijā. 

6. _______ Skabāržu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītājs nav deklarēts 

īpašumā Skabāržu ielā _______vismaz vienu 

gadu pirms pieteikuma iesniegšanas. 

7. _______ Konrādu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - 
pa ielu vai ceļu gar īpašumu Konrādu ielā 

_______nav izbūvēts maģistrālais kanalizācijas 

vads un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam, jo maģistrālā vada 

izbūve ar atzaru šim īpašumam plānota līdz 

2021. gadam.   

8. _______ Māliņu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītāja nav deklarēta 

īpašumā Māliņu ielā _______ 

9. _______ Māliņu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.1 punktam – 

nekustamā īpašuma Māliņu ielā _______ 

sastāvā nav  ekspluatācijā nodota viendzīvokļa 

vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. 

10. SIA _______ Māliņu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.1 punktam – 

nekustamā īpašuma Māliņu ielā 

_______sastāvā nav  ekspluatācijā nodota 

viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā 

māja. 

neatbilst Saistošo noteikumu 5.2 punktam –

juridiska persona ir tiesīga pretendēt uz 

līdzfinansējuma saņemšanu tikai gadījumos, 

kad tā uz pārvaldīšanas līguma pamata 

apsaimnieko un pārvalda Saistošo noteikumu 

3. punkta prasībām atbilstošu daudzīvokļu 

dzīvojamo māju un ja tai ar daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai 

uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma 

izbūvi šai daudzīvokļu dzīvojamajai mājai.   

11. _______ Māliņu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – 

līdzfinansējuma pieprasītājs neatbilst 

nevienam no Saistošo noteikumu 6. punktā 

minētajiem kritērijiem līdzfinansējuma 

piešķiršanai.  

12. _______ Kadiķu iela 
_______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.1 punktam -  
dzīvojamā māja nekustamajā īpašumā Kadiķu 

ielā _______nav nodota ekspluatācijā. 

 

3.Neizskatīt pēc būtības pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai un atgriezt tos atpakaļ neizskatītus šādām personām: 

 

Nr. Iesniedzējs  Adrese Pieteikuma noraidīšanas pamatojums 

1. _______ _______ neatbilst Saistošo noteikumu 14. punktam - 

lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, 

privātpersona paziņojumā norādītajā termiņā 

domē iesniedz […] un Saistošo noteikumu 



16. punktam - […]. Par iesniegšanas brīdi 

uzskatāma pieteikuma reģistrācija pašvaldībā. 

Iesniedzēja pieteikums iesniegts pēc 

paziņojumā norādītā pieteikuma iesniegšanas 

termiņa. 

2. Gunita Ozola Veccīruļu iela 2-1 neatbilst Saistošo noteikumu 14. punktam - 

lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, 

privātpersona paziņojumā norādītajā termiņā 

domē iesniedz […]. Iesniedzēja pieteikums 

iesniegts pēc paziņojumā norādītā pieteikuma 

iesniegšanas termiņa. 

 

4.Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī lēmuma 

norakstu, kas attiecas uz konkrētu iesniedzēju, 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

brīža, vienlaikus 1. punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību.  

5.Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no  

4.  punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām personām 

un AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.  

6.AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” līdz 2019. gada 1. martam iesniegt Mārupes novada domē 

būvdarbu izpildes grafiku dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 1. punktā 

minētajām personām.  

7.Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē.  

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

(Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

11. 

Par nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas 2019” 

„Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2019” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt  nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2019” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

3. Publicēt informatīvo paziņojumu par konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes 

Vēstis” un tīmekļa vietnē atbilstoši Saistošo noteikumu 12. punktam. 

 

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

 

12. 

Par konkursu 

„Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un 

saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

http://www.marupe.lv/


 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums Nr. 1), pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 7. punktā paredzēto no pašvaldības autonomām funkcijām izrietošo pārvaldes 

uzdevumu  - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 

pilngadīgām personām) ar līguma termiņu – trīs gadi no līguma noslēgšanas brīža, ar: 

1.1. SIA „Rīgas 1.slimnīca”, reģ. Nr. _______, juridiskā adrese Bruņinieku ielā 5, Rīgā,  

LV-1001; 

1.2. SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, reģ. Nr. _______, juridiskā adrese Irlavas pagasts, 

Tukuma novads, LV- 3101; 

2.  Publicēt noslēgto Deleģēšanas līgumu Mārupes novada domes tīmekļa vietnē. 

 

13. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 19/2018 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada 

22. novembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem 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.  

  

14.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei L.I. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt L.I., personas kods _______, finansiālu atbalstu 720,00 (septiņi simti divdesmit euro) 

euro apmērā, lai segtu attiecināmos izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību sacensībās: „CDIY”, 

Vazgaikiemis, Lietuva, no 2018. gada 19. jūlija līdz 22. jūlijam; Baltic Dressage League, Ruila, Igaunija, 

no 2018. gada 4. augusta līdz 5. augustam; Latvijas Republikas  čempionātā iejādē jaunajiem jātniekiem, 

Rīga, no 2018. gada 31. augusta līdz 2. septembrim; Baltic Dressage League, Vazgaikiemis, Lietuva, no 

2018. gada 14. septembra līdz 15. septembrim. Paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 



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

_______. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt L.I., personas kods _______, uz 

norēķinu kontu a/s „Swedbank”, _______, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

4. L.I., personas kods _______, nodrošināt piešķirtā 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.I., 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). 

 

 

14.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.V. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere,  G. Ruskis, A. 

Kirillovs), „pret”  nav,  „atturas”  2 (E. Jansons, A. Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.V., personas kods _______, finansiālu atbalstu 175,00 euro (viens simts 

septiņdesmit pieci euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko hokeja turnīru „Ossenij” 

Sanktpēterburgā, Krievijā, no 2018. gada 1. novembra līdz 3. novembrim. 

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

personas kods _______, likumisko pārstāvi Renāru Veško, personas kods _______. 

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

_______, likumiskajam pārstāvim R.V., personas kods _______, uz kontu A/S „Swedbank”, Nr. _______, 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. R.V., personas kods _______, likumiskajam pārstāvim R.V., 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.V., personas kods _______, 

likumiskajam pārstāvim R.V., 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). 

 

15.1 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” 

II pakāpe piešķiršanu un godalgas izmaksu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „BIERIŅI”” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 



Pieņemt lēmumu Nr. 15.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „BIERIŅI””, reģ. Nr. _______, nominācijā 

„Mārupes novada Gada sporta notikums” apbalvojumu „Atzinības raksts” II pakāpe.  

2. Izmaksāt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „BIERIŅI””, reģ. Nr. _______, naudas 

balvu 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes 

Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

15.2 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” II pakāpe piešķiršanu un 

godalgas izmaksu basketbola komandai „Mārupes SC U12” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt basketbola komandai „Mārupes SC U12” nominācijā „Mārupes novada Gada 

komanda” apbalvojumu „Atzinības raksts” II pakāpe.  

2. Izmaksāt komandas  „Mārupes SC U12”  vecāku pārstāvei D.N., personas kods _______, 

uz kontu A/S „Swedbank”, Nr. _______, naudas balvu 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro) apmērā 

pēc nodokļu nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes 

Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

15.3 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” II pakāpe piešķiršanu un 

godalgas izmaksu biedrībai „Mārupes BMX klubs” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, E. Jansons, A. 

Kirillovs),(G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37. panta  

11. punktu balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  1 (A. Puide),  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. _______, nominācijā „Mārupes novada Gada 

sporta klubs” apbalvojumu „Atzinības raksts” II pakāpe.  

2.Izmaksāt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. _______, naudas balvu 250,00 euro (divi 

simti piecdesmit euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3.Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.4 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” II pakāpe piešķiršanu un 

godalgas izmaksu Gaļinai Brokai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

A. Kirillovs), (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Gaļinai Brokai nominācijā „Mārupes novada Gada treneris” apbalvojumu „Atzinības 

raksts” II pakāpe.  

2. Izmaksāt Gaļinai Brokai naudas balvu 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro) apmērā pēc 

nodokļu nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.5 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” III pakāpe piešķiršanu 

un godalgas izmaksu Dārtai Daļeckai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

A. Kirillovs), (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt tenisistei Dārtai Daļeckai nominācijā „Gada sportiste jauniešu grupā (līdz 18.g.)” 

apbalvojumu  „Atzinības raksts” III pakāpe.  

2.Izmaksāt Dārtai Daļeckai nominācijā „Gada sportiste jauniešu grupā (līdz 18.g.)” naudas balvu 

100,00 euro (viens simts euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3.Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.6 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” III pakāpe piešķiršanu 

un godalgas izmaksu Agitai Šveterei 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

A. Kirillovs), (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.6  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt vieglatlētei Agitai Šveterei nominācijā „Gada sportiste pieaugušo grupā (no 18 līdz 60 

g.)” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe.  

2.Izmaksāt Agitai Šveterei nominācijā „Gada sportiste pieaugušo grupā (no 18 līdz 60 g.)” naudas 

balvu 100,00 euro (viens simts euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3.Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.7 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” III pakāpe piešķiršanu 

un godalgas izmaksu Kristapam Zvejniekam 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

A. Kirillovs), (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt kalnu slēpotājam Kristapam Zvejniekam nominācijā „Gada sportists pieaugušo grupā (no 

18 līdz 60 g.)” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe.  

2. Izmaksāt Kristapam Zvejniekam nominācijā „Gada sportists pieaugušo grupā (no 18 līdz 60 g.)” 

naudas balvu 100 euro (viens simts euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.8 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” III pakāpe piešķiršanu 

un godalgas izmaksu Mečislavam Bartuševicam 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, 

A. Kirillovs), (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt riteņbraucējam Mečislavam Bartuševicam nominācijā „Gada sportists senioru grupā (no 

60 g.)” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe.  

2. Izmaksāt Mečislavam Bartuševicam nominācijā „Gada sportists senioru grupā (no 60 g.)” naudas 

balvu 100 euro (viens simts euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.9 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” III pakāpe piešķiršanu 

un godalgas izmaksu Markam Švalkovskim 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs), 

(G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37. panta  11. punktu 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt BMX riteņbraucējam Markam Švalkovskim nominācijā „Gada sportists jauniešu grupā 

(līdz 18 g.)” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe.  

2. Nominācijā „Gada sportists jauniešu grupā (līdz 18 g.)” naudas balvu 100,00 euro (viens simts 

euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas izmaksāt  Marka Švalkovska  vienam no  likumiskajiem pārstāvjiem.   

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.10 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” III pakāpe piešķiršanu 

un godalgas izmaksu Guntim Ruskim 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

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

persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37. panta  11. punktu balsojumā par sagatavoto 



lēmumu nepiedalās),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  

„pret”  nav,  „atturas”  3 (J.Lībietis, E.Jansons, A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Guntim Ruskim nominācijā „Paraugs sportā” apbalvojumu „Atzinības raksts” III 

pakāpe.  

2. Izmaksāt Guntim Ruskim nominācijā „Paraugs sportā” naudas balvu 100,00 euro (viens simts 

euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu 

un grāmatvedības nodaļai. 

 

15.11 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts”  

III pakāpe piešķiršanu un godalgas izmaksu Aivaram Ošiņam 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Aivaram Ošiņam par iegūto otro vietu fotokonkursā „Es Mīlu Mārupi” apbalvojumu 

„Atzinības raksts” III pakāpe. 

2. Izmaksāt Aivaram Ošiņam naudas balvu 100,00 euro (viens simts euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

15.12 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” II pakāpe piešķiršanu un 

godalgas izmaksu Laurim Līvziniekam 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Laurim Līvziniekam par iegūto pirmo vietu fotokonkursā „Es Mīlu Mārupi” apbalvojumu 

„Atzinības raksts” II pakāpe. 

2.Izmaksāt Laurim Līvziniekam naudas balvu 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro) apmērā pēc 

nodokļu nomaksas. 

3.Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

 

16.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās  

nokavējuma naudas  dzēšanu D.K. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16. saskaņā ar pielikumu: 

 1.Dzēst D.K., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 223,84 Eur (divi 

simti divdesmit trīs euro un 84centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 89,54 (astoņdesmit deviņi euro  

un 54 centi) par nekustamo īpašumu Silaputniņu iela _______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _______, kas izveidojies no 2015.  gada līdz 2016. gadam.  

 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.  

 

16.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās  

nokavējuma naudas  dzēšanu A.S. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.2 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Dzēst A.S., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 984,60 Eur apmērā 

par nekustamo īpašumu „_______”, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies līdz 

maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.  

 2. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

 3. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

16.3 

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

dzēšanu Dz. O. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, E.Jansons, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.3 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Dzēst Dz. O., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 95,69 Eur 

(deviņdesmit pieci euro un 69 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 60,97 (sešdesmit euro  un  

97 centi) par nekustamo īpašumu Ciņu iela _______, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, 

kas izveidojies no 2013. gada līdz 2014. gadam.  



 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.  

 

16.4 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās  

nokavējuma naudas  dzēšanu J.F. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

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

(I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.4 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Dzēst J.F., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 135,75 Eur un 

ar to saistīto nokavējuma naudu 48,06 Eur par nekustamo īpašumu Zeltrītu ielā _______, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2010. gada līdz 2011. gadam, t.i., 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.  

 

16.5 

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

dzēšanu V. K. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

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

(I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.5 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Dzēst V.K., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 170,49 Eur 

(viens simts septiņdesmit euro un 49 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 174,62 Eur (viens simts 

septiņdesmit četri euro  un 62 centi) par nekustamo īpašumu Jaunzemu ielā _______, Mārupe, Mārupes 

novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2009. gada līdz 2010. gadam, līdz maksātnespējas 

procesa pasludināšanas brīdim. 

 2. Dzēst V.K.  nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 250,57 Eur (divi simti piecdesmit euro 

un 57 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 384,69 Eur  (trīs simti astoņdesmit četri euro  un 69 centi) 

par nekustamo īpašumu Jaunzemu ielā _______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  



Nr. _______, kas izveidojies no 2009. gada līdz 2010. gadam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas 

brīdim. 

 3. 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. 

4. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

5. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

16.6 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem  

saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu R.M. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

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

(I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

1 (E. Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16.6 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst R.M., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 359,89 Eur (trīs 

simti piecdesmit deviņi euro un 89 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 359,86 Eur (trīs simti 

piecdesmit deviņi euro  un 86 centi) par nekustamo īpašumu Gerberu ielā _______, Mārupe, Mārupes 

novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2008. gada līdz 2009. gadam, 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.  

 

17. 

Par Mārupes novada pašvaldības amatpersonu 

paraksta tiesību apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt otrā paraksta tiesības Mārupes novada domes galvenās grāmatvedes vietniecei Guntai 

Kostiļevai no 2018. gada 1. novembra.  

2.Izbeigt galvenās grāmatvedes vietnieces Ināras Feldsteines otrā paraksta tiesības no 2018. gada 

1. novembra. 

 



18. 

Par Mārupes novada domes Ētikas kodeksa apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

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

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  1 (N.Millere),  „atturas”  1 

(E.Jansons),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes Ētikas kodeksu saskaņā ar pielikumu.  

2. Noteikt, ka Mārupes novada domes Ētikas kodekss stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.  

3. Noteikt, ka ar Mārupes novada domes Ētikas kodeksa spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 

Mārupes pagasta pašvaldības, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu un uzņēmumu Ētikas kodekss, kas 

apstiprināts ar Mārupes pagasta padomes 2008. gada 16. aprīļa lēmumu Nr. 11 (sēdes protokols Nr.7).  

 

19. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes Sporta centrā 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2018. gada 1. decembri Mārupes Sporta centrā izveidot jaunu amata vietu administrators 

(profesijas kods 5151 01), 23. saime II A līmenis, 6. mēnešalgu grupa. 

 

20. 

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

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

Ziņo  priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 20/2018  „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.  

 

 

 

 



Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

21. 

Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība” atkārtotu pieņemšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs/Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt saistošos noteikumus Nr. 18/2018 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” Mārupes novada domes 2018. gada  

31. oktobra sēdē Nr. 14 ar lēmumu Nr.2 4 apstiprinātajā redakcijā.  

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 18/2018 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” jaunajā precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

 

22. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Kirillovs, G. Ruskis),  (E. 

Jansons, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37. panta  

11. punktu balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes 

telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  1 (A.Puide),    Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Pampes”, Pededzes 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. ēkai,  

atstāt spēkā esošo adresi Pededzes iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķus: 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – _______ ha platībā, un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – _______ ha platībā.  

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Pededzes iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes 

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

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, adresi 

Pededzes 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 

Pededzes iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes 

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



10. Piešķir zemesgabalam „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, adresi 

Bebru iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes 

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

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

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

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

 

23.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Silaputniņi” (kadastra Nr. _______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.20”, _______ha platībā,  adresi Silaputniņu iela _______, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Silaputniņu iela _______, 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). 

 

23.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Silaputniņi” (kadastra Nr. _______) atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.24”, _______ha platībā,  adresi Silaputniņu iela _______, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Silaputniņu iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

3. Paliekošajai zemes vienībai _______ha platībā atstāt spēkā esošo adresi „Silaputniņi”, Mārupe, 

Mārupes novads, un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

 

 



24. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” ziemas mākslas projekta 

„Svētku izstāde” īstenošanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _______, finansiālo atbalstu 700,00 

euro (septiņi simti euro) apmērā projekta „Svētku izstāde” īstenošanai, 2018. gada  

28. decembrī, rīkojot mākslas darbu izstādi, Mārupes novada kultūras nama vestibilā, Daugavas ielā 29, 

Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

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

„Ievas radošā darbnīca”, vienotais reģ.Nr. _______, par finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu 

iesniegšanas kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, vienotais reģ.Nr. _______, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. Biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, 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. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. 

Nr. _______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas 

mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

6. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _______, tiesības 2018. gada  

28. decembrī Mārupes kultūras nama telpas – vestibilu, ar 100% nomas maksas samazinājumu. 

7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas, biedrībai 

„Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. _______, slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

25. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Mārupes mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis, E.Jansons,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, A. Kirillovs, 

G. Ruskis),   (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājusi, balsojumā nepiedalās),  „pret”  

nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2018. gada 1. decembri Mārupes mūzikas un mākslas skolā izveidot divas jaunas amata vietas 

koncertmeistars (profesijas kods 2652 26), 33.saime I B līmenis, 7.mēnešalgu grupa. 

 

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 2018. gada  30. novembrī. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


