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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  24. februārī  Nr. 2 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirillovs, Jānis Rušenieks, 

Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Maija Bauda, Normunds Orleāns, Edgars Jansons, Andris Puide, Gatis 

Vācietis, Pēteris Pikše, Renārs Freibergs. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Raivis Zeltīts  attaisnojošu iemeslu dēļ Domes sēdē nepiedalās. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juristi Sarmīte Maščinska, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1.Par zemes ierīcības projekta izstrādi (2 gab.). 

nekustamam īpašumam  Gaujas iela _____, kadastra Nr. _____; 

nekustamam īpašuma  „Mazbebri”, kadastra Nr.  _____. 

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

noteikšanu (3 gab.). 

3.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (14 gab.). 

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

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

6.Par nekustamā īpašuma „Kalēji-B” (kadastra Nr. _____) detālplānojuma projekta 

apstiprināšanu. 

7.Par nekustamā  īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads  (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.  

8.Par nekustamā  īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mārupe, Mārupes novads  (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

9.Par nekustamā īpašuma „Ikri”, kadastra Nr. _____, detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

10.Par Mārupes novada pašvaldības iestāšanos  biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 

11.Par instrukcijas „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai 

nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā” apstiprināšanu. 

12.Par nekustamā īpašuma „Māliņu ielas daļa” atsavināšanu.    

 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 
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Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

13.Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi 

degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves”  apstiprināšanu. 

 

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

14.Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam „Mārupieši”. 

15.Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca”. 

16.Par finansiāla atbalsta piešķiršanu grāmatas „Jelgavas stils... Valmieras bohēma. Elza 

Barūne” izdošanai. 

17.Par finansiālu atbalstu sportistiem (6 gab.). 

18.Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Rožu ielā 35, Mārupē, 

Mārupes novadā,  izveidošanu. 

19.Par amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē Rožu ielā 35, Mārupe, Mārupes 

novads. 

20.Par Mārupes vidusskolas Attīstības plāna 2016. – 2019. gadam saskaņošanu.   

21.Par grozījumiem pašvaldību iestādes „PIERĪGAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA 

PĀRVALDE”  nolikumā. 

22.Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā. 

23.Par pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes  pirmsskolas izglītības programmas  

īstenošanas pakalpojumiem par  vienu Mārupes novadā deklarētu bērnu. 

24.Par Mārupes novada Domes 2016. gada 27. janvāra lēmuma Nr. 38 nosaukuma precizēšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

25.Par „Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2016. - 2020. gadam” 

apstiprināšanu. 

26.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu.  

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

dzēšanu (7gab.). 

28.Par grozījumiem Mārupes novada Domes 2015. gada 30. septembra  saistošajos noteikumos 

Nr.16/2015 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā”. 

29.Par Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.  

30.Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības Administrācijas nolikumā.  

31.Par grozījumiem Mārupes novada Domes 2015. gada 22. decembra lēmumā Nr. 22 „Par 

lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kadastra Nr. _____, Mārupē, nomas tiesību 

izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu”. 

32.Par lauksaimniecības zemesgabala „Krāces”, kadastra Nr. _____, Mārupē, nomas tiesību 

izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

33. Par Mazcenu bibliotēkas vadītājas apstiprināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

34.Par finansiālu atbalstu sportistiem (5 gab.). 

35.Par atklāta konkursa „Zāles pļaušana Mārupes novadā” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

izveidošanu. 

36.Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

37.Par stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas izveidošanu. 

38.Par J.V.  apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. 

 

M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), (E. Jansons un I. 

Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (R.Zeltīts Domes sēdē 

nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada Dome nolemj: 
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1. Apstiprināt Domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt Domes sēdi 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par nekustamā īpašuma Gaujas iela _____, kadastra Nr. _____, 

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalot nekustamo īpašumu Gaujas iela _____, 

kadastra Nr. _____, divos zemesgabalos ar platību ne mazāku par _____ha katru,  platību precizējot pie 

robežu iemērīšanas.  

2.Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

-ar A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar A/S  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

- ar A/S „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

- ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela5,Rīga,LV-1067, 67051456; 

- ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

4.Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada Domē apstiprināšanai. 

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

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

 

1.2 

Par nekustamā īpašuma „Mazbebri”, kadastra Nr. _____,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

  

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalot nekustamo īpašumu „Mazbebri”, kadastra Nr. 

_____, divos zemesgabalos ar platību ne mazāku par _____ha katru,  platību precizējot pie robežu 

iemērīšanas.  

2.Projekta grafiskās daļas izstrāde attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni ir veicama pēc 

brīvas izvēles atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 288 

„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

   -ar Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, tālr. 

67027587 
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-ar A/S „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar A/S  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar A/S „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela5,Rīga,LV-1067, 67051456; 

  - ar SIA „Mērniecības datu centrs”, Sarkandaugavas iela 26 k-8, Rīga, LV-1005, tālr. 67496833; 

4.Zemes ierīcības projekta sadalījuma skici, pirms zemes ierīcības projekta izstrādes, saskaņot 

Mārupes novada Attīstības nodaļā un zemes ierīcības projektu iesniegt novada Domē apstiprināšanai. 

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

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

 

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam Spulgu iela _____ „_____”, kadastra Nr. _____,  zemes 

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

2.Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā, nosaukumu Spulgu iela, Mārupe, Mārupes 

novads. 

3.Zemesgabalam „Nr.2” - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

4.Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā, nosaukumu Atvaru iela, Mārupe, Mārupes 

novads un iekļaut nekustamā īpašuma Atvaru iela, kadastra Nr. _____, īpašuma sastāvā. 

5.Zemesgabalam „Nr.3”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6.Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1”– _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi Spulgu iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

7.Zemesgabalam „Nr.1”  - _____ ha platībā, atstāt spēkā esošos zemes lietošanas mērķus – 

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

individuālo dzīvojamo māju apbūve – _____ha platībā. 

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam  „Rakari”, kadastra Nr. _____,  zemes ierīcības projektu 

kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 
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2.Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – _____ ha platībā, adresi „Sveķi”, Mārupes novads. 

3.Zemesgabalam „Nr.1”  - _____ ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)  

4.Paliekošajam zemesgabalam „Nr.2”– _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi  „Rakari”, 

Mārupes novads. 

5.Zemesgabalam „Nr.2”  - _____ha platībā, atstāt spēkā esošos zemes lietošanas mērķus – 

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

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) – _____ ha platībā. 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam Mēmeles iela _____, kadastra Nr. _____,1.zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2.Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ ha platībā, adresi Brīvnieku iela _____, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3.Zemesgabalam „Nr.2”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _____ ha platībā, nosaukumu Brīvnieku iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5.Zemesgabalam „Nr.3”  - _____ ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6.Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1”– _____ ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Mēmeles iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

7.Zemesgabalam „Nr.1”  - _____ ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi -  individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Mainīt nekustamajam īpašuma Pērses iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

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

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

 

3.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašuma Brīvnieku iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ ha 

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

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

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

 

3.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašuma Rožu iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

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

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

 

3.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašuma Mazcenu aleja _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003). 

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

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

 

3.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

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

 

3.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ ha 

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

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

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

 

3.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

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

 

3.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 
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2.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

3.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

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

 

3.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

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

 

3.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

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

 

  3.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  
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(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Martas iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

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

 

  3.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Martas iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

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

 

3.14 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Martas iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ ha 

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

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

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

 

4.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše),  (I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),   „pret”  1 (J.Rušenieks),   „atturas”  4 (R.Freibergs, N.Orleāns, E.Jansons, A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše),  (I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),   „pret”  1 (J.Rušenieks),   „atturas”  4 (R.Freibergs, N.Orleāns, E.Jansons, A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   8  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše),  (I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),   „pret”  1 (J.Rušenieks),   „atturas”  4 (R.Freibergs, N.Orleāns, E.Jansons, A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Cieceri”, kadastra Nr. _____, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu _____ – _____ha platībā, un piešķirt nosaukumu „Cieceri-A”, Mārupes novads. 

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

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

3. Paliekošajam zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā un t.sk. ēkām, 

atstāt spēkā esošo adresi „Cieceri”, Mārupes novads. 

4.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____ – _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo  zemes 

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

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). 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Kalēji-B” (kadastra Nr. _____)  

detālplānojuma projekta apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalēji B” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma projektu. 

2.Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem: 

2.1. detālplānojums realizējams divās kārtās: 

2.1.1. pirmajā kārtā izstrādājami tehniskie projekti un izbūvējamas galvenās 

inženierkomunikācijas (elektroapgādes sistēma, kanalizācijas sistēma, ūdensapgādes sistēma), ceļš ar 

grants/šķembu segumu un veicama esošo drenāžas tīklu pārkārtošana, ja nepieciešams; 

2.1.2. otrajā kārtā izbūvējama gājēju ietve, lietus ūdeņu novadīšanas sistēma, ielas 

apgaismojums un ceļam uzklājams cietais segums;  

2.2. zemes īpašumu sadalīšana un reģistrācija Valsts zemes dienestā veicama pēc tam, kad 

izbūvētas un nodotas ekspluatācijā galvenās inženierkomunikācijas un izbūvēta iela ar grants/šķembu 

segumu; 

2.3. detālplānojuma teritorijā esošā iela izdalāma atsevišķā zemes vienībā un ierakstāma 

Zemesgrāmatā kā patstāvīgs nekustamā īpašuma objekts;  

2.4. ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc 2.1.1.punkta izpildes; 

2.5. līdz detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvēto inženierkomunikāciju un ielu nodošanai 

pašvaldībai vai inženierkomunikāciju turētajam, to apsaimniekošana un uzturēšana jānodrošina 

detālplānojuma īstenotājam. Elektroapgādes abonenta kabeļus, kas pieder jaunveidojamo zemesgabalu 

īpašniekiem, uztur attiecīgā zemesgabala īpašnieks; 

2.6. līdz pašvaldības lēmumam par jaunizbūvētās ielas pārņemšanu pašvaldības īpašumā, 

detālplānojuma teritorijas īpašniekiem jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija; 

2.7. ja detālplānojuma teritorijas apbūve netiek veikta, teritorija ir sakopjama un uzturama 

kārtībā. 

3.Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu ar Mārupes novada Domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, 

saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem. 

4. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Kalēji B” 

(kadastra Nr. _____), īpašnieci V.K., personas kods _____, administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu. 

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

 

7. 

Par nekustamā  īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads 

(kadastra Nr. _____), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads (kadastra 

Nr.8076 003 0208), detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 
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8. 

Par nekustamā  īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mārupe, Mārupes novads  

(kadastra Nr. _____), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

  

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Nodot iesniegto nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mārupe, Mārupes novads (kadastra 

Nr.8076 003 0189), detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2.Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Ikri”, kadastra Nr. _____, 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

  

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ikri”, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, detālplānojuma 

projektu. 

2.Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem: 

2.1. detālplānojums realizējams divās kārtās: 

2.1.1. pirmajā kārtā izstrādājami tehniskie projekti un izbūvējams ceļa pievienojums valsts 

autoceļam P-132 un lēngaitas joslas posms līdz nekustamajam īpašumam „Ezīši” saskaņā ar VAS 

„Latvijas valsts ceļi” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem; 

2.1.2. otrajā kārtā izbūvējams lēngaitas joslas posms līdz nekustamajam īpašumam „Smiltāji”, ja 

tas nepieciešams kādam no blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, noslēdzot ar to papildus 

vienošanos par izbūves nosacījumiem;  

2.2. Zemes vienību Nr.1 atļauts nodalīt kā atsevišķu zemes vienību un ierakstīt Zemesgrāmatā kā 

patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu pēc pieslēguma valsts autoceļam P-132 izbūves vismaz šķembu 

līmenī;  

2.3. Lēngaitas josla posmā no nekustamā īpašuma „Ikri” līdz nekustamā īpašuma „Ezīši” teritorijā 

esošajam pagaidu pieslēgumam izbūvējama, līdz pieslēgums valsts autoceļam P-132 tiek nodots 

ekspluatācijā;  

2.4. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās (pārceltās) inženierkomunikācijas un ceļus 

Detālplānojuma īstenotāji apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma tiesību 

izbeigšanas brīdim. 

2.5. līdz pašvaldības lēmumam  par pieslēguma valsts autoceļam P-132 un lēngaitas joslas 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā (ja noslēgta vienošanās ar Pašvaldību par attiecīgā objekta 

atsavināšanu), Detālplānojuma īstenotājiem vai to saistību pārņēmējiem, jānodrošina šī ceļa 

koplietošanas funkcija; 

2.6. ja detālplānojuma teritorijas apbūve netiek veikta, teritorija ir sakopjama un uzturama 

kārtībā. 

3.Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 
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3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu ar 

Mārupes novada Domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar administratīvā 

līguma nosacījumiem. 

4. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Ikri” (kadastra 

Nr. _____) īpašniekiem H.P., personas kods _____un SIA „______”, reģistrācijas Nr. „, administratīvo 

līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu. 

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

 

10. 

Par Mārupes novada pašvaldības iestāšanos  biedrībā  

„Vidzemes tūrisma asociācija” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Iestāties biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 

2.Deleģēt Mārupes novada Domes tūrisma organizatoru pārstāvēt Mārupes novada Domi  

biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 

3.Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt  biedra naudas  maksājumus 

par dalību biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija”. 

 

11. 

Par instrukcijas „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldībā tiek organizēta ceļu uzturēšanai 

nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), 

(I. Dūduma  Domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt instrukciju „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldībā tiek organizēta ceļu 

uzturēšanai nepieciešamās zemes atsavināšana un pieņemšana dāvinājumā”,  saskaņā ar Pielikumu. 

 

Plkst. 15.40 ierodas deputāte I.Dūduma, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Māliņu ielas daļa” atsavināšanu    

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, I.Dūduma, R.Freibergs, A.Puide), 

„pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons), Mārupes novada Dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atzīt, ka nekustamais īpašums  „Māliņu ielas daļa”, kadastra nr. ________ (zeme 

un būve ar kadastra apzīmējums 8076 007 1603 001),  ir nepieciešama sabiedrības interešu 

īstenošanai,  inženierbūvju un inženierkomunikāciju būvniecībai  un transporta infrastruktūras attīstībai, 

un ir atsavināms.  

2.Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis; 

Komisijas locekļi:        Sarmīte Maščinska; 

Laima Levanoviča;   

Pēteris Pikše; 

Jānis Rušenieks. 

3.Uzdot izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu.  

4.Pēc  sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja  sniegtās informācijas saņemšanas, par 

atsavināšanas atlīdzības  summas apmēru,  uzdot izpilddirektoram organizēt lēmumprojekta 

sagatavošanu jautājumā par „Māliņu ielas daļas” atsavināšanas ierosināšanu par noteikto atlīdzību.  

 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

13. 

Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, 

sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves”   apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar   14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, I.Dūduma, E.Jansons, 

R.Freibergs, A.Puide), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.3/2016  „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli 

apliek vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves”  saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt  zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt informatīvā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

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

 

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

 

Deputāts R.Freibergs  ar Domes priekšsēdētāja atļauju  

Domes  sēdi atstāj, turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

14. 

Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam „Mārupieši” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar   1  balsīm „par”  (N.Orleāns), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas”  11 

(M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, G.Vācietis, E.Jansons,  I.Dūduma, 

J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

 

Sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34.panta trešajai daļai, 

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā, atgriezt  to atkārtotai 

izskatīšanai marta mēneša komiteju sēdēs. 
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15. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca”  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. ________, finansiālu atbalstu          

EUR 711,44  apmērā projekta „Mājas sajūtas” rīkošanai no 2016.gada 10.februāra līdz 24.aprīlim, 

saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūrai paredzētā budžeta.  

3. 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. Finansiālo līdzekļu 

neizlietošanas un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā nekavējoties 

ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības budžetā. 

4. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. ________, tiesības lietot Mārupes 

Kultūras nama, Daugavas ielā 29, Mārupē, foajē ar 100% nomas maksas samazinājumu 2016.gada 19. 

martā no plkst. 15.00  radošā projekta „Mājas sajūtas” atklāšanai, debatēm par Mārupi, kā mūsu mājām. 

5. Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību „Ievas radošā 

darbnīca”, reģ.Nr. ________, par telpu izmantošanu. \ 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu grāmatas  

„Jelgavas stils... Valmieras bohēma. Elza Barūne” izdošanai 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Dz.A., personas kods ________, finansiālo atbalstu  EUR 711,44  apmērā grāmatas 

„Jelgavas stils... Valmieras bohēma. Elza Barūne” izdošanai, finansējumu pārskaitot uz SIA apgāds 

„Zinātne”, reģistrācijas Nr. ________, kontu pēc rēķina saņemšanas. 

2.Izdevumus segt no Kultūrai paredzētā budžeta.  

3.SIA apgāds „Zinātne”, reģistrācijas 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. Finansiālo līdzekļu neizlietošanas 

un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā nekavējoties ieskaitīt 

Mārupes novada pašvaldības budžetā. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam K.Š.  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 
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Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt K. Š., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 EUR  apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar viņa  dalību taekvondo sacensībās un treniņnometnēs 2016. gadā  dažādās 

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

izmaksas, kas saistītas ar viesnīcas pakalpojumu apmaksu,  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 administratīvo līgumu ar K. Š., 

personas kods ________, likumisko pārstāvi (māti) L. Š., personas kods ________.  

4.Finansējumu pārskaitīt uz pieteikumā norādīto K. Š., personas kods ________, bankas kontu 

________, „SWEDBANK” AS pēc administratīvā līguma parakstīšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt T. P., personas  kods ________, finansiālu atbalstu 460,00 EUR apmērā lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību triatlona sacensībās IRONMAN 70.3 Otepē, Igaunijā, 2016. gada 7. 

augustā,  un SEB MTB Eiropas XCM čempionātā Siguldā 2016. gada 5. jūnijā, saskaņā ar iesniegtajiem 

aprēķiniem, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami 50% apmērā, bet ne vairāk kā 45,00 

EUR. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar T. P., personas 

kods ________, pēc administratīvā līguma noslēgšanas līdzfinansējumu pārskaitīt uz T.P. kontu Nr. 

________ DNB banka. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17.3 

Par finansiālu atbalstu sportistei M.I. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M. I., personas kods ________, finansiālu atbalstu 720,00 EUR  apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajās sacensībās 2016. gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 
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aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar viesnīcas 

pakalpojumu apmaksu,  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. 

I. likumisko pārstāvi (māti) S. I., personas kods ________, un biedrību „Latvijas Taekvondo federācija”, 

reģistrācijas Nr. ________.  

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Taekvondo federācija”, reģistrācijas 

Nr.40008021918, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.S. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt E. S., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 EUR  apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību mācību treniņnometnē riteņbraukšanā Dudincē, Slovākijā, no 

2016.gada 13.marta līdz 28.martam.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar E. 

S., personas kods ________, likumisko pārstāvi (māti) Baibu Strēli, personas kods ________ un 

biedrību „Veloklubs Alfa”, reģistrācijas Nr. ________..  

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Veloklubs Alfa”, reģistrācijas Nr. ________, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.D.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M.D., personas kods ________, finansiālu atbalstu 360,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016. 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. 
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5.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

17.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam R. D. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016.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.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

18. 

Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Rožu ielā 35, Mārupē, 

Mārupes novadā,  izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

Izveidot Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi Rožu ielā 35, Mārupē, 

Mārupes novadā.  

 

19. 

Par amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē Rožu ielā 35, 

 Mārupe, Mārupes novads 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 
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Ar 2016. gada 1. martu pirmsskolas izglītības iestādē Rožu ielā 35 izveidot amata vietu 

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs (klasifikatora kods13 4503 ), 1.saime 1 līmenis, 11.mēnešalgu 

grupa. 

 

20. 

Par Mārupes vidusskolas Attīstības plāna  

2016. – 2019.gadam saskaņošanu   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs ar sēdes 

vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes vidusskolas Attīstības plānu 2016. – 2019.gadam. 

 

21. 

Par grozījumiem pašvaldību iestādes  

„PIERĪGAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA PĀRVALDE”  nolikumā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

Grozīt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 2.1.9.punktu, izsakot to šādā 

redakcijā: 

2.1.9. izsniegt neformālās izglītības un interešu izglītības licences fiziskām un juridiskām 

personām, kuras realizē neformālās un interešu izglītības  programmas dibinātājpašvaldību 

administratīvajā teritorijā.  

 

22. 

Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

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

novadā 2016.gadā”,  saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām organizēt bērnu 

nometnes 2016.gadā.  

 

23. 

Par pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes  pirmsskolas izglītības programmas  

īstenošanas pakalpojumiem  

par  vienu Mārupes novadā deklarētu bērnu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 
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Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide),  (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt 2016. gadā pašvaldības atbalstu par privātās izglītības iestādes pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanas pakalpojumiem EUR 206,85 apmērā mēnesī par vienu Mārupes novadā 

deklarētu bērnu.  

2.Atzīt par spēku zaudējušu  Mārupes novada Domes 2015.gada 28.janvāra lēmumu Nr.36 

(prot.Nr.1). 

3.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām izglītības 

iestādēm par privātās izglītības iestādes sniegtajiem pakalpojumiem pirmsskolas izglītības programmas 

īstenošanā, saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu, piemērojot noteikto atbalsta apmēru privātās izglītības 

iestādes pakalpojumiem, kas sniegti no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim.  

 

24. 

Par Mārupes novada Domes 2016.gada 27.janvāra lēmuma Nr. 38 nosaukuma precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe . 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

Precizēt Mārupes novada Domes 2016.gada 27.janvārī pieņemtā  lēmuma Nr. 38 nosaukumu 

izsakot to šādā redakcijā:  

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu laika periodam no 2016. 

gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

25. 

Par „Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas  

attīstības stratēģijas 2016.-2020.gadam” apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt „Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2016.-

2020.gadam”. 

2. Publicēt „Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģiju 2016.-

2020.gadam” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par „Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas attīstības 

stratēģijas 2016.-2020.gadam” apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv un 

pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

 

 

http://www.marupe.lv/
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26. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

 Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), 

(R.Freibergs ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pagarināt SIA „________”, reģistrācijas Nr. ________, nekustamā īpašuma nodokļa 

1891,35 EUR apmērā samaksas termiņu no 2016. gada 31. marta līdz 2016. gada 15. novembrim par 

nekustamo īpašumu ________, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ________. 

2. Pagarināt  SIA „________”, reģistrācijas Nr. ________, nekustamā īpašuma nodokļa  

1287,72 EUR apmērā samaksas termiņu no 2016. gada 31. marta līdz 2016. gada 15. novembrim par 

nekustamo īpašumu ________, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ________. 

3. Noslēgt administratīvo līgumu ar SIA „________”, reģistrācijas Nr. ________, par 

nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2016. gada 15. novembrim, 

nosakot šādu nomaksas grafiku: 

Nekustamais īpašums summa termiņš summa kura jāmaksā 

________ EUR 5150,88 16.05.2016. EUR 1716,96 

    15.08.2016. EUR 1716,96 

    15.11.2016. EUR 1716,96 

 

Nekustamais īpašums summa termiņš summa kura jāmaksā 

________ EUR 7565,4 16.05.2016. EUR 2521,80 

    15.08.2016. EUR 2521,80 

    15.11.2016. EUR 2521,80 

 

4. Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta septīto daļu termiņa 

pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās 

daļas apmērā no šā likuma 29. panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā 

kavējuma periodā. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus 

nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, 

nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā 

un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. 

5. Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 24. panta 12 daļu, 

ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos 

termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu. 

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

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

 

27.1 

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

dzēšanu no komercreģistra izslēgtam uzņēmuma SIA „SAVATI - M”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja 

http://likumi.lv/doc.php?id=33946#p29


22 
 

atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” 1  (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27. saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst no komercreģistra izslēgtā uzņēmuma SIA „SAVATI - M”, reģ.nr. 40003718960, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 3948,80  (trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 

80  centi)   apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

 

27.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas dzēšanu no komercreģistra  izslēgtam uzņēmuma SIA „RAAL”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja 

atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” 1  (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst no komercreģistra izslēgtā uzņēmuma SIA „RAAL”, reģ.nr. 40003636715, 

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 5336,98 (pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit seši euro un 98  

centi)   apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

 

27.3 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas dzēšanu no komercreģistra izslēgtam uzņēmuma SIA „PIKNIKA LIETAS”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja 

atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” 1  (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst no komercreģistra izslēgtā uzņēmuma SIA „PIKNIKA LIETAS”, reģ.nr. 40003596709,  

nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 8266,70 (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit euro un 20 centi)   

apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2.Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

 

27.4 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas dzēšanu no komercreģistra  izslēgtam uzņēmuma SIA „Mobil Betons”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja 

atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” 1  (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.4 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Dzēst no komercreģistra izslēgtā uzņēmuma MN SIA „Mobil Betons”, reģ.nr. 

40003748908,  nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1069,23 (viens tūkstotis sešdesmit deviņi   

euro un 23 centi)   apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu. 

 

27.5 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas dzēšanu no komercreģistra  izslēgtam uzņēmuma SIA „LA”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja 

atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” 1  (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst no komercreģistra izslēgtā uzņēmuma SIA „LA”, reģ.nr. 40003867079, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 2607,34 (divi tūkstoši seši simti septiņi euro un 34 centi)   apmērā, kā arī 

ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

 

27.6 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas dzēšanu no komercreģistra  izslēgtam uzņēmuma SIA „S&G”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja 

atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” 1  (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst no komercreģistra izslēgtā uzņēmuma SIA „S&G”, reģ.nr. 40003054876, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 3245,57 (trīs tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro un 57 centi)   

apmērā, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu. 

2. Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 

 

 

27.7 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas dzēšanu no komercreģistra  izslēgtam uzņēmuma SIA „BN”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja 

atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” 1  (J.Rušenieks),  „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst no komercreģistra izslēgtā uzņēmuma SIA „BN”, reģ.nr. 40003122797, nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu EUR 322,88 (trīs simti divdesmit divi  euro un 88 centi)   apmērā, kā arī ar to 

saistīto nokavējuma naudu. 

2. Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu. 
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28. 

Par grozījumiem Mārupes novada Domes 2015.gada 30.septembra  saistošajos noteikumos 

Nr.16/2015 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Mārupes novadā” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs 

ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos  noteikumus Nr.4 /2016 „Grozījumi Mārupes novada Domes 2015.gada 

30.septembra saistošajos noteikumos Nr.16/2015 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas 

pakalpojumiem Mārupes novadā”.  

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3.Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  

 

29. 

Par Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes izveidošanu  

un nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs ar sēdes 

vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izveidot Mārupes novada pašvaldības iestādi – Mārupes novada pašvaldības īpašumu 

pārvalde.  

2.Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumu saskaņā ar Pielikumu.   

 

30. 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības  

Administrācijas nolikumā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide), (R.Freibergs ar sēdes 

vadītāja atļauju sēdes telpu  atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Svītrot  Mārupes novada pašvaldības administrācija nolikuma 6.1. punktu; 

2. Svītrot  Mārupes novada pašvaldības administrācija nolikuma 6.2. punktu; 

3. Izteikt  Mārupes novada pašvaldības administrācijas nolikuma 7.punktu šādā redakcijā: 

7. Administrācijas darbu vada  administrācijas vadītājs, kurš:  

7.1. organizē administrācijas funkciju pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo 

darbu, nodrošinot darba nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu; 

7.2. pārvalda administrācijas finanšu, personāla un citus resursus; 

7.3. apstiprina administrācijas amatu sarakstu; 

7.4. pieņem darbā un atlaiž no tā administrācijas darbiniekus; 
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7.5. nosaka administrācijas amatpersonu un darbinieku pienākumus; 

7.6. izveido iestādes iekšējās kontroles sistēmu; 

7.7. veic citus Izpilddirektora, Domes, Domes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka dotus 

uzdevumus. 

4.Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr.30). 

 

31. 

Par grozījumiem Mārupes novada Domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.22 „Par 

lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. ________, Mārupē, nomas tiesību izsoles 

rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt izsoles noteikumu 4.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 „4.1. Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Mārupes novada Domē (pie nekustamā īpašuma 

pārvaldnieka Arta Dreimaņa) ne vēlāk kā līdz 2016. gada 4. marta plkst.13.00.” 

 2. Grozīt izsoles noteikumu 5.1.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

 „5.1. Izsole notiks 2016. gada 8. martā Mārupes novada Domes administratīvajā ēkā, 

plkst.13.30.” 

 

32. 

Par lauksaimniecības zemesgabala „Krāces”, kad.Nr. ________, Mārupē, 

nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Rīkot neapbūvētā lauksaimniecības zemesgabala „Krāces” ar kadastra Nr. ________, Mārupē, 

Mārupes novadā (kopplatībā 4,20  ha), nomas tiesību izsoli bez izpirkuma un apbūves tiesībām, nomas 

termiņu nosakot līdz 2021. gada 1. oktobrim. 

 2.Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus esošajā redakcijā. 

 3.Noteikt lauksaimniecības zemesgabala „Krāces” ar kadastra Nr. _______, Mārupē, Mārupes 

novadā (kopplatībā 4,20 ha), nomas tiesību izsoles sākuma maksu 5% apmērā no Valsts zemes dienesta 

norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā. 

 4.Noteikt lauksaimniecības zemesgabala „Krāces” ar kadastra Nr. _______, Mārupē, Mārupes 

novadā (kopplatībā 4,20 ha),  nomas tiesību izsoles vienu soli 100,00 EUR (viens simts  euro un 00 

centi) apmērā, gadā.  

 5.Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Ivars Punculis. 

komisijas loceklis – Laima Levanoviča; 

komisijas loceklis – Jānis Buza; 

komisijas loceklis  - Artis Dreimanis. 

 6.Paziņojumu par nomas tiesību izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības portālā 

www.marupe.lv, kā arī izlikt sludinājumus pie Domes ziņojumu dēļiem 5 (piecu) darba dienu laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

http://www.marupe.lv/
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 7.Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo  - Mārupes novada Domes nekustamo īpašumu 

pārvaldnieku Arti Dreimani.  

 

33. 

Par Mazcenu bibliotēkas vadītājas apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

Iecelt Intu Šalmi, personas kods _______, Mazcenu bibliotēkas vadītājas amatā ar 2016.gada 

4.martu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

34.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam K.K. 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt K. K., personas kods _______, finansiālo atbalstu 360,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās un treniņnometnēs 2016. gadā. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar K. K., 

personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) M. K., personas kods _______, un biedrību 

„OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

34.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam K. O. 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  (R.Freibergs Domes 

sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  (deputāts N.Orleāns, kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  37.panta 11.punktu balsojumā par šo lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.34.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt K. O., personas kods _______, finansiālo atbalstu 720,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās un treniņnometnēs 2016. gadā. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 
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3.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

K.O., personas kods _______, un biedrību „OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

34.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam A. R. 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A. R., personas kods _______, finansiālo atbalstu 360,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās un treniņnometnēs 2016. gadā. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

A.R., personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) O. P.-K., personas kods _______, un biedrību 

„OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______,pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

34.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam K. G. P. 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.G. P., personas kods _______, finansiālo atbalstu 720,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās un treniņnometnēs 2016. gadā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar K. 

G. P., personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) G. P., personas  kods _______, un biedrību 

„OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

34.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam D. B. 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  
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Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.B., personas kods _______, finansiālo atbalstu 720,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās un treniņnometnēs 2016. gadā. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar D. 

B., personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) A. B., personas kods _______, un biedrību 

„OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, reģistrācijas Nr. _______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

35. 

Par atklāta konkursa „Zāles pļaušana Mārupes novadā” organizēšanu un  

iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt atklātu konkursu „Zāles pļaušana Mārupes 

novadā”. 

2.Noteikt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  Ivars Punculis; 

Komisijas locekļi:              Ziedīte Lapiņa; 

      Žanete Salzirne; 

       Ivars Vovers; 

      Gatis Vācietis; 

    Pēteris Pikša. 

3.Iecelt par atbildīgo sekretāru  -  Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālisti Ivetu Strūģi. 

 

36. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, I. Dūduma), (R.Freibergs ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu 

atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  1 (J.Rušenieks),   „atturas”  3 (N.Orleāns, E.Jansons, A.Puide),  

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

37. 

Par stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas izveidošanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  
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Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

N.Orleāns, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, E.Jansons, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  

(R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupu šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītāja: 

Ilze Krēmere – Attīstības nodaļas vadītāja.  

 

Darba grupas locekļi:  

Mārtiņš Bojārs -  Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs; 

Pēteris Pikše – deputāts, Attīstības komitejas priekšsēdētājs; 

Jānis Rušenieks – deputāts, Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 

Līga Kadiģe – Domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētāja; 

Sarmīte Maščinska- juriste; 

Laima Levanoviča – Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja ; 

Aida Lismane – Būvvaldes vadītāja;  

Dace Žīgure – Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja; 

Ziedīte Lapiņa - Labiekārtošanas dienesta vadītāja; 

Jurijs Korņevs – Ceļu būvinženieris; 

Edgars Jansons – deputāts; 

Andris Puide – deputāts.  

 

Darba grupas sekretārs:  

Attīstības nodaļas vadītāja palīgs. 

2. Uzdot darba grupai izvērtēt, analizēt un sniegt priekšlikumus stratēģisku, ar teritorijas 

attīstību saistītu jautājumu kompleksai risināšanai novadā, tai skaitā attiecībā uz privātīpašumā esošu 

ielu un ceļu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, un sabiedriski nozīmīgu objektu plānošanu un izbūvi. 

Nepieciešamības gadījumā izstrādāt detalizētu kārtību konkrēta uzdevuma izpildei, ietverot vienotus 

principus un nosacījumus vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanai.  

3. Attīstības nodaļai izstrādāt nolikumu konkrētu darba grupas risināmo jautājumu loka 

definēšanai.  

 

38. 

Par J. V.  apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo Domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Mihailovs, M.Bauda, J.Rušenieks, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide, I. Dūduma),  (R.Freibergs Domes sēdi  ar sēdes vadītāja 

atļauju atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  3 (E.Jansons, N.Orleāns, A.Kirillovs), 

Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt negrozītu  Mārupes novada būvvaldes 2016. gada 15. janvāra lēmumu Nr._______, 

prot. Nr. _______ „Par būvniecības ieceres „Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana _______, Mārupē” 

akceptēšanu”. 

2. Lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, 

Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.18.00 
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Domes priekšsēdētājs      /paraksts/   Mārtiņš Bojārs   

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine     /paraksts/     Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016.gada  29.februārī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


