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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  28. septembrī  Nr. 11 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece  Līga Kadiģe. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Normunds Orleāns, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs 

Kirillovs, Jānis Rušenieks, Maija Bauda, Andris Puide, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, 

Raivis Zeltīts, Edgars Jansons, Jānis Lagzdkalns, Renārs Freibergs. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Nekustamo īpašumu pārvaldnieks Arts Dreimanis, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

noteikšanu (5 gab.). 

3. Par adreses piešķiršanu (3 gab.). 

4. Par nosaukuma piešķiršanu. 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. (4 gab.). 

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

7. Par nekustamā īpašuma „Norieši”, Mazcenu alejā ______, Jaunmārupē, Mārupes 

novadā, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _______, ______ha 

platībā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ______, ______ha platībā, atsavināšanu 

sabiedrības vajadzībām. 

8. Par daļas no nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. 

______, ______ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Saulesciems” 

(kadastra Nr. ______). 

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Jaunsmukas” 

(kadastra Nr. ______). 
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11. Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines 

ciema daļā izstrādes uzsākšanu. 

12. Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plāna un 

investīciju plāna aktualizāciju 2017. – 2019. gadam. 

 

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

13. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

14. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā projekta 

„PROTI UN DARI!” īstenošanā. 

15. Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” apstiprināšanu. 

16. Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

„Lienīte”. 

17. Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

„Zeltrīti”. 

18. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 30. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 18/2015 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem  un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušajiem bērniem   pēc pilngadības sasniegšanas”. 

19. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 9/2016 „ Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”. 

20. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

naudas  dzēšanu (10 gab.). 

22. Par zaudējumu atlīdzināšanu. 

23. Par projekta pieteikuma iesniegšanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot 

pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un 

sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. 

24. Par attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu. 

25. Par izmaiņām Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sastāvā. 

26. Par Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu. 

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

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

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

29. Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 

30. Par instrukcijas „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 

nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu.  

31. Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes pamatskolā. 

32. Par amatu vietu izveidošanu Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolā. 

33. Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada Skultes sākumskolā. 

34. Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Mārzemīte” esošās amata vietas 

saimes un līmeņa maiņu. 

35. Par Mārupes novada domes pārstāvja deleģēšanu dalībai pieredzes apmaiņas braucienā 

uz Zviedriju. 

36. Par balvas piešķiršanu Mārupes novada pašvaldības balvas izglītībā „Gada pedagogs” 

nominācijā „Par mūža ieguldījumu izglītībā” (2 gab.). 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

37. Par SIA „Piche” apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. 
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38. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 27 (sēdes 

protokols Nr. 7) un Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

nolikumā. 

39. Par Mārupes vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

pamatdarbības  Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā Nr. 2016-1-IT02-

KA219-024354_4  „Genius and Mission in Education”. 

40. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______ atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Saulgoži”, kadastra Nr. ______. 

41. Par Mārupes novada domes 2012. gada 25. janvāra noteikumu „Kārtībā, kādā tiek 

veikta vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apsekošana un 

pieņemts lēmuma par attiecīgā statusa noteikšanu vai statusa atcelšanu” (lēmums Nr.13, sēdes 

protokols Nr. 2) atcelšanu. 

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

noteikšanu. 

43. Par nekustamā īpašuma „Zaraiņi”, kadastra Nr. ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______m2 platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

44. Par saistošo noteikumu Nr. 27/2016 „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību 

par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” precizēšanu.  

45. Par saistošo noteikumu  Nr.30/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas 

kārtību Mārupes novadā” precizēšanu. 

 

 

M. Bojārs lūdz domes sēdi vadīt domes priekšsēdētāja vietniecei L. Kadiģei, tā kā domes sēde 

ir jāparaksta piecu dienu laikā, bet  jau 3. oktobrī  domes priekšsēdētājs dodas  atvaļinājumā un domē 

nebūs sastopams. 

Deputātiem pretenzijas nav, notiek balsojums -  

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē, šajā balsojumā nepiedalās), (A. Kirillovs atrodas seminārā, domes sēdē 

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

 2016. gada 28. septembra domes  sēdi vada domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību  nepiedalās), (A. Kirillovs atrodas 

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Izveidot Mārupes novada Jaunmārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot 

nosaukumu: 

Rudzupuķu iela  (posmā no Rudzu ielas līdz nekustamajam  īpašumam „Dvīņi”) – 0,08 km 

garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās.  

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr. 1). 

 

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs 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 nekustamā īpašuma Gaujas iela ______,  kadastra Nr. ______, 1. zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu ______zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā, adresi Kalnupes iela 13, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1”  - ______ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā, adresi Kalnupes iela 11, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”  - ______3 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – ______ha platībā, adresi Kalnupes iela 9, Mārupe, 

Mārupes novads. 

7. Zemesgabalam „Nr.3”  - ______ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” – ______ ha platībā, adresi Kalnupes iela 7, Mārupe 

Mārupes novads. 

9. Zemesgabalam „Nr.4”  - ______ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Mainīt nekustamajam īpašumam Gaujas iela 102, kadastra Nr. ______, ______ha platībā,  

adresi uz nosaukumu Kalnupes iela, Mārupe, Mārupes novads. 

11. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi Gaujas iela 102, Mārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods 103763506). 

12. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, lietošanas 

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

1101) 

13. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, adresi „Pepas-

2”, Vētras, Mārupes novads.  

14.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, atstāt spēkā esošu 

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

15. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/103763506?type=house
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2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs 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 nekustamā īpašuma „Bērziņi”,  kadastra Nr. _____, zemes ierīcības projektu kā 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „B” – _____ ha platībā,  nosaukumu  Lielā iela, Mārupe Mārupes 

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

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

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

4. Piešķirt zemesgabalam „E” – _____ ha platībā,  nosaukumu  Krēsliņu iela, Mārupe 

Mārupes novads un veidot kā jaunu īpašumu. 

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

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

6. Piešķirt zemesgabalam „C” – _____ ha platībā, nosaukumu  „Bērziņi A”, Mārupe Mārupes 

novads un iekļaut nekustamā īpašuma „Bērziņi”, kadastra Nr. _____, sastāvā. 

7. Piešķirt zemesgabalam „D” – _____ ha platībā,  nosaukumu  „Bērziņi B”, Mārupe Mārupes 

novads un iekļaut nekustamā īpašuma „Bērziņi”, kadastra Nr.80760070052, sastāvā. 

8. Zemesgabalam „A” – _____ha platībā  un t.sk ēkai atstāt spēkā esošu adresi „Bērziņi”, 

Mārupe Mārupes novads. 

9. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

10. 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   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs 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 nekustamā īpašuma „Godiņi-1”  Daugavas iela 20A, kadastra Nr. _____, zemes 

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

dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā,  nosaukumu „Godiņi A”, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.2”, kadastra apzīmējumu _____ - _____ha platībā, noteikt zemes 

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

joslā (kods 1101). 

4. Zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā,  atstāt spēkā esošo adresi   Daugavas iela 20A, 

Mārupe, Mārupes novads. 

5.  Mainīt paliekošajam zemesgabalam „Nr.1”- _____ha platībā, zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 



6 
 

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). 

 

2.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Orhideju iela 8, kadastra Nr. _____, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā,  nosaukumu „Orhidejas A”, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.2”, kadastra apzīmējumu _____ - _____ha platībā, noteikt zemes 

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

joslā (kods 1101). 

4. Zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā,  atstāt spēkā esošo adresi   Orhideju iela 8, 

Mārupe, Mārupes novads. 

5. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1 - _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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). 

 

2.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kangari”, kadastra Nr. _____, zemes  ierīcības projektu kā 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā, adresi Loka ceļš 53A, Jaunmārupe 

Mārupes novads. 

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

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

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā, nosaukumu V23 Kalngale- Lagatas, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

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

joslā (kods 1101) 
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6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1”  - _____ha platībā un t.sk. ēkām, adresi Loka ceļš 53, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

7. Mainīt zemesgabalam Nr.1  ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (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 adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2.  zemes vienības atdalītajam  zemesgabalam 

„Nr.1” – _____ha platībā, adresi Rudzupuķu iela 1, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs 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. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2. zemes vienības atdalītajam  zemesgabalam 

„Nr.3” – _____ha platībā, adresi Rudzupuķu iela 3, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.3.3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2. zemes vienības atdalītajam  zemesgabalam 

„Nr.4” – _____ha platībā, adresi Rudzupuķu iela 4, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4. 

Par nosaukuma piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Tīrumnieki” 2. zemes vienības atdalītajam  zemesgabalam 

„TR-3” – _____ha platībā, nosaukumu Rudzupuķu iela, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

Plkst. 15.20 ierodas deputāts E. Jansons,  

turpmākajā balsojumā piedalās. 

5.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt  nekustamajam īpašumam Rudzupuķu iela 1, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto 

lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 5.2  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam Rudzupuķu iela 3, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto 

lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Rudzupuķu iela 4, 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). 

 

5.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.4  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam Rudzupuķu  iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, G.Vācietis), (R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto 

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

Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  6.1  saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
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6.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, G.Vācietis),  (R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  6.2  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

6.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, G.Vācietis),  (R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto 

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  6.3  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

7. 

Par nekustamā īpašuma „Norieši”, Mazcenu alejā _____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _____, _____ha platībā, un 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _____, _____ha platībā,  

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (R.Freibergs 

domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   1 (E.Jansons),   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt, ka nekustamā īpašuma „Norieši”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____,  

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _____un Nr. _____, ir nepieciešamas 

pašvaldības funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu 

un tas ir atsavināmas. 

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _____, _____ha platībā,  un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. _____, _____ha platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma 

„Norieši”, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _____, atsavināšanas vērtību _____euro apmērā, 

kas sastāv no: 

2.1. atlīdzības par zemes vienību ar kadastra Nr. _____, _____ ha platībā,  _____euro apmērā; 

2.2. atlīdzības par zemes vienību ar kadastra Nr. _____, _____ha platībā,  _____euro apmērā, 

ko savukārt veido: 

 2.2.1. atlīdzība _____euro apmērā par zemes gabalu; 

2.2.2. atlīdzība par zaudējumiem _____euro apmērā.  

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar A.E., personas 

kods  _____, pirkuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  
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4. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, kas 

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma - zemes vienības ar kadastra Nr. _____, _____ha platībā, un 

zemes vienības ar kadastra Nr. _____, _____ha platībā, atsavināšanu. 

5. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Norieši”, Mazcenu aleja _____, kadastra Nr. _____, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem _____,  _____ ha platībā,  un iekļaut nekustamā īpašuma 

„Ūdensrozes”, kadastra Nr. _____,  sastāvā. 

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

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

7. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Norieši”,  Mazcenu aleja _____, kadastra Nr. _____, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem _____, _____ha platībā,  un iekļaut nekustamā īpašuma 

„Ūdensrozes”, kadastra Nr. _____,  sastāvā. 

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

mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa 

(kods 0501). 

9. Nekustamā īpašuma „Norieši”, Mazcenu aleja _____, kadastra Nr. _____, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Mazcenu aleja 

_____, Jaunmārupe Mārupes novads.  

10. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

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

 

8. 

Par daļas no nekustamā īpašuma „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, 

_____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (R.Freibergs 

domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 1 

(E.Jansons),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  8  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt no M.O., personas kods _____, dāvinājumā zemes vienību ar kadastra Nr. 

_____ (kadastra apzīmējums _____), _____ ha platībā, kas ietilpst nekustamā īpašuma  „Vaidavas”, 

Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā, ar mērķi izmantot to sabiedrības vajadzībām, 

t.i., pašvaldības ielas uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt daļas no nekustamā īpašuma  

„Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, _____ha platībā,  ar kadastra Nr. _____, 

Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada pašvaldību un M.O., personas kods _____. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram veikt darbības, kas saistās ar zemes 

vienības ar kadastra Nr. _____ (kadastra apzīmējums _____), _____ha platībā, atdalīšanu un 

ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai segt visus izdevumus, kas radīsies 

saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma  „Vaidavas”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

_____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

9. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

nekustamajam īpašumam „Saulesciems” (kadastra Nr. _____) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

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

1. Izbeigt ar 2014. gada 6. augusta Mārupes novada domes lēmumu Nr. 7 uzsāktā 

detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Saulesciems” (kadastra Nr. _____) izstrādi. 

2. Atzīt par spēkā neesošu 2014. gada 12. augustā starp Mārupes novada domi un D.F. 

(personas kods _____) noslēgto līgumu Nr. _____par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Saulesciems” (kadastra Nr. _____), 

Mārupē, Mārupes novadā teritorijā saskaņā ar jaunu darba uzdevumu.  

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _____. 

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

6. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma 

„Saulesciems” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, īpašnieci L.I., personas kods _____, 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

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

8. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma „Saulesciems” (kadastra Nr. _____) īpašniekam.  

 

10. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

nekustamajam īpašumam „Jaunsmukas” (kadastra Nr. _____) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  10  saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Jaunsmukas” (kadastra Nr. _____), 

Vētrās, Mārupes novadā teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _____. 

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 „Jaunsmukas” īpašniekiem O.K., personas kods _____, un G.A., 

personas kods _____, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

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

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

nekustamā īpašuma „Jaunsmukas” (kadastra Nr. _____) īpašniekiem.  

 

11. 

Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema 

daļā izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  11  saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-

2026. gadam”, izstrādi Mārupes novada Tīraines ciema daļā atbilstoši shematiskajā attēlā iekļautajām 

lokālplānojuma robežām (shematiskais attēls Darba uzdevuma 1. pielikumā), _____ha platībā.  
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2. Apstiprināt lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _____. 

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

4. Paziņojumu par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā, Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, un publicēt vietējā 

laikrakstā „Mārupes vēstis”. 

5. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu nosūtīt 

Olaines novada domei un nekustamā īpašuma „Laukkalniņi”, Mārupes novads (kadastra Nr. _____), 

īpašniekam. 

 

12. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizāciju 2017. – 2019. gadam 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (R.Freibergs 

domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas” 1 (E. 

Jansons),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  12  saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot darba grupu Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam 

rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai 2017.– 2019. gadam šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītāja:  Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja; 

Darba grupas locekļi:     Pēteris Pikše, Attīstības komitejas vadītājs; 

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

komitejas vadītāja; 

Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs; 

Jānis Rušenieks, Vides un komunālo jautājumu komitejas vadītājs; 

Ira Dūduma, Mārupes novada kultūras nama vadītāja, deputāte; 

Laima Levanoviča, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Ivars Punculis, izpilddirektors; 

Andris Puide, deputāts; 

Juris Ivanovs, A/S  „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis. 

Darba grupas sekretāre: Solvita Upmane, Attīstības nodaļas projektu koordinatore. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr. 12). 

 

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

 

13. 

Par finansiālu atbalstu sportistam M. D. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns, E. Jansons), 

(R.Freibergs domes sēdi kavē,  balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   

„atturas” nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  13  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M. D., personas kods _____, finansiālo atbalstu 264,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskās sacensībās Igaunijā no 2016. gada  

17. septembra līdz 18. septembrim, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu, paredzot, ka ar 

dzīvošanu saistītās izmaksas no pašvaldības atbalsta tiek segtas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē 

uzradītajiem izdevumiem. 

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

M.D., personas kods _____, un biedrību „Streetfighters Latvia”, reģ.Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Streetfighters Latvia”, reģ. Nr. _____, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Plkst. 15.30 ierodas deputāts R. Freibergs, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

14. 

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras  

administrētā projekta „PROTI UN DARI!” īstenošanā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  14  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties projekta „PROTI UN DARI!” īstenošanā no 2017. gada 1. janvāra. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta 

īstenošanu. 

3. Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu atbilstoši projekta īstenošanas noteikumiem, tajā 

skaitā nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus (programmu vadītāju un mērķa grupas jauniešu 

mentorus) projekta atbalstāmo darbību īstenošanai pašvaldībā. 

4. Par projekta budžeta līdzekļiem nodrošināt sasniedzamā iznākuma rādītāja kvotas izpildi – 

laikā līdz 2018. gada 31. decembrim projektā iesaistīt 33 mērķa grupas jauniešus. 

5. Par projekta kontaktpersonu noteikt Mārupes novada Attīstības nodaļas projektu 

koordinatori Solvitu Upmani. 

6. Par atbildīgo projekta ieviešanā un rezultātu rādītāju sasniegšanā noteikt Mārupes novada 

Izglītības dienesta vadītāju Sarmīti Antiņu, sadarbībā ar Mārupes novada Sociālo dienestu. 

 

15. 

Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība” apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  15  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 32 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” saskaņā ar Pielikumu. 

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 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 vietējā izdevumā 

„Mārupes vēstis”.  
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16. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  16  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. oktobri Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 

izveidot jaunu amata vietu pirmsskolas vadītāja vietnieks izglītības jomā (profesijas kods 1345 04), 

29. saime II  līmenis, 10. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

 

17. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  17  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. oktobri Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Zeltrīti” 

izveidot jaunu amata vietu pirmsskolas vadītāja vietnieks izglītības jomā (profesijas kods 1345 04), 

29. saime II līmenis, 10. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

 

18. 

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

Nr. 18/2015 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem  un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, 

kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem   pēc 

pilngadības sasniegšanas”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  18  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 33/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2015. 

gada 30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2015 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem  un 

bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušajiem bērniem   pēc pilngadības sasniegšanas”” saskaņā ar  pielikumu. 

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 vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā „Par 

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

 

19. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.  

9/2016 „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  19  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 34/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. 

gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016  „Par pabalstiem veselīga dzīvesveida 

profilakses pasākumu veikšanai”” saskaņā ar  pielikumu. 

 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 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.  

 

20. 

Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  

1 (J.Rušenieks), „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  20  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. _____, finansiālo atbalstu 

711 euro apmērā projekta „Krāsu spēles Mārupē 2016” rīkošanai 2016. gada oktobra un novembra 

mēnešos, organizējot radošās darbnīcas bērniem un rīkojot izstādi Starptautiskās lidostas  „Lidosta 

„Rīga’” telpās saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām  

3. Biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, 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. Atskaitē 

jāatspoguļo visas veiktās darbības saskaņā ar visiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstoši kuriem tika 

vērtēts projekta pieteikums un tā īstenošanai nepieciešamās darbības. Finansiālo līdzekļu 

neizlietošanas un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim), kā arī atskaites 

atbilstoši šī punkta prasībām neiesniegšanas gadījumā, piešķirto atbalstu pilnā apmērā 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). 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

21.1 

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

dzēšanu SIA „_____” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  1 (J. Rušenieks), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.1  saskaņā ar pielikumu: 
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 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 6345, 53 EUR (seši tūkstoši trīs simti 

četrdesmit pieci euro un 53 cents) un ar to saistīto nokavējuma naudu 792,92 EUR (septiņi simti 

deviņdesmit divi euro un 92 centi) SIA „_____”, reģistrācijas Nr. _____.  

 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.  

 

21.2 

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

dzēšanu M.R. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  

1 (J. Rušenieks), „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.2  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst M.R., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 54,20 Eur 

(piecdesmit četri euro un 20 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 7,11 (septiņi euro  un 11 centi) 

par nekustamo īpašumu Mazā Ūdru iela _____, Mārupē, kadastra Nr. _____.  

 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.  

 

21.3 

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

dzēšanu J.D. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  

1 (J. Rušenieks), „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.3  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst J.D., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 580,67 Eur 

(pieci simti astoņdesmit euro un 67 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 258,90 (divi simti 

piecdesmit astoņi euro  un 90 centi) par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela (_____)_____, Mārupē, 

kadastra Nr. _____.  

 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 
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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.  

 

21.4 

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

dzēšanu SIA „_____” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  

1 (J. Rušenieks), „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.4  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1293,34 EUR (viens tūkstotis divi simti 

deviņdesmit trīs euro un 34 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 1189,45 EUR (viens tūkstotis 

viens simts astoņdesmit deviņi euro un 45 centi) SIA „_____”, reģistrācijas Nr. _____.  

 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.  

 

21.5 

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

dzēšanu K.T. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  

1 (J. Rušenieks), „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.5  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst K.T., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 51,18 

(piecdesmit viens euro un 18 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 3,25 (trīs euro  un 25 

centi) par nekustamo īpašumu Zemturu iela _____, Mārupē, kadastra Nr. _____, un Zemturu iela 

_____, Mārupē, kadastra Nr. _____.  

 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.  
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21.6 

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

dzēšanu A.G. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  

1 (J. Rušenieks), „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.6  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst A.G., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR  462,90 

(četri simti  sešdesmit divi euro un 90 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR  46,88 

(četrdesmit seši euro  un 88 centi) par nekustamo īpašumu Mārupītes gatve _____, Mārupē, kadastra 

Nr. _____.  

 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.  

 

21.7 

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

dzēšanu SIA „_____” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, R. Freibergs, G.Vācietis), „pret”  

1 (J. Rušenieks), „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.7  saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 21,49 EUR (divdesmit viens euro un 

49 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 3,83 EUR (trīs euro un 83 centi) SIA „_____”, 

reģistrācijas Nr. _____.  

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.  

 

21.8 

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

dzēšanu SIA „_____” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, G.Vācietis), (R. Freibergs no 
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sēdes telpas uz brīdi izgājis, tādēļ balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.8  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 463,84 EUR (četri simti sešdesmit trīs euro 

un 84 centi) SIA „_____”, reģistrācijas Nr. _____.  

 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.  

 

21.9 

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

dzēšanu M.M. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, G.Vācietis), (R. Freibergs no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, tādēļ balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.9  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst M.M>, personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1309,16 Eur 

(viens tūkstotis trīs simti deviņi euro un 16 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 517,25 Eur (pieci 

simti septiņpadsmit euro  un 25 centi) par nekustamajiem īpašumiem Ziedoņu iela _____,  Mārupe, 

kadastra Nr. _____, Vīnkalnu iela _____, Mārupe, kadastra Nr. _____, Vīnkalnu iela _____, Mārupe, 

kadastra Nr. _____, Vīnkalnu iela _____, Mārupe,  kadastra Nr. _____, Vīnkalnu iela _____, Mārupe, 

kadastra Nr. _____, un Vīnkalnu iela _____, Mārupe, kadastra Nr. _____. 

 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.  

 

21.10 

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

dzēšanu M.M. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, E. Jansons, G.Vācietis), (R. Freibergs no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, tādēļ balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21.10  saskaņā ar pielikumu: 
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 1. Dzēst M.M., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 279, 12 

(divi simti septiņdesmit deviņi euro un 12 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 55, 93 

(piecdesmit pieci euro  un 93 centi) par nekustamajiem īpašumiem „_____”, Mārupes novads, kadastra 

Nr. _____, Mauriņu iela _____, Mārupe, kadastra Nr. _____, Pērses iela _____, Mārupe, kadastra Nr. 

_____, Pētera iela _____, Mārupe, kadastra Nr. _____, Pētera iela _____, Mārupe, kadastra Nr. _____, 

„_____”, Mārupes novads, kadastra Nr. _____.  

 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.  

 

22. 

Par zaudējumu atlīdzināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, J. Rušenieks, G.Vācietis, R. Freibergs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikt atlīdzināt S. Ļ. materiālos zaudējumus 85 194,37 EUR apmērā un nemateriālo 

kaitējumu 17 000,00 EUR apmērā. 

2. Lēmumu var pārsūdzēt vienā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

23. 

Par projekta pieteikuma iesniegšanu 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību 

veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās 

atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, E. Jansons, R. Zeltīts, A. Puide, J. Rušenieks, G.Vācietis, R. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iesniegt projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes 

novadā” pieteikumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, tādejādi projekta īstenošanai piesaistot 

196 051,00 eiro. 

2. Projekta īstenošanai 2017. gadā paredzēt priekšfinansējumu no pašvaldības pašu 

līdzekļiem 30 000 eiro apmērā.  

3. Projekta īstenošanai pieņemt finansējumu: 

Finansējuma avots 2017. gads 2018. gads 2019. gads 

Eiropas Sociālais fonds 49 993,01 EUR 66 657,34 EUR 49 993,00 EUR 

Valsts budžeta 

finansējums 

8 822,30 EUR 11 763,06 EUR 8 822,29 EUR 

4. Par atbildīgo projekta ieviešanā un rezultātu rādītāju sasniegšanā noteikt Mārupes 

novada Izglītības dienestu sadarbībā ar Mārupes novada Sociālo dienestu. 
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24. 

Par attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, J. Rušenieks, G.Vācietis, R. Freibergs), (P.Pikše 

kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā 

par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav, „atturas”  1 (E.Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  24 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājam Pēterim Pikšem 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2016. gads 3. oktobra divas kalendāra nedēļas, t.i., līdz 2016. 

gada 16. oktobrim, par nostrādāto laika periodu no 2015. gada 26. jūnija līdz 2016. gada 25. jūnijam. 

 

25. 

Par izmaiņām Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes sastāvā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, J. Rušenieks, G.Vācietis, R. Freibergs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  25 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt Mārupes novada Mārketinga konsultatīvajā padomē SIA „11011 STORIES” valdes 

locekli Montu Strēli. 

 

26. 

Par Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģē, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns, N. Orleāns), (E. Jansons, 

R.Freibergs sēdes telpā šajā brīdī  neatrodas, tādēļ balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  26 saskaņā ar pielikumu: 

Iecelt Arti Dreimani, personas kods _____, Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes 

vadītāja amatā ar 2016. gada 1. oktobri. 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma „Māliņu ielas daļa” atsavināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Māliņu ielas daļa”, kadastra Nr. _____, kas sastāv no 

zemesgabala _____ ha platībā un ekspluatācijā nenodotās nepabeigtās inženierbūves ar kadastra 

apzīmējumu  _____, atsavināšanas atlīdzību 63 489,65 EUR apmērā. 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Māliņu ielas daļa”, kadastra Nr. _____, kas sastāv no 

zemesgabala _____ha platībā un ekspluatācijā nenodotās nepabeigtās inženierbūves ar kadastra 
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apzīmējumu _____, atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu 63 489,65 EUR 

apmērā, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu. 

3. Uzaicināt A.G. noslēgt pirkuma līgumu. 

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar A.G., 

personas kods _____, pirkuma līgumu.  

5. Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, kas 

būs radušies sakarā ar šī lēmuma izpildi. 

 

28. 

Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšana konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, M. 

Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

G.Vācietis), (P.Pikše 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.  28 saskaņā ar pielikumu: 

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

uzdevuma veikšana konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros sekojošām personām: 

N

Nr. 
Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 

Piešķirto 

punktu 

skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

Rīcība „Sabiedriskās aktivitātes” 

1 Biedrība „Mārupes 

vizuālās mākslas studija” 

Dizains top Mārupē! 118 2 000,00 

2 Edīte Začeste Mārupes novada raksta 

ieaušana audumā kā 

kultūrvēsturiskās tradīcijas 

turpinājums jaunradē 

115 1 400,00 

3 Biedrība „Mārupes radošā 

laboratorija” 

Ornamenti Mārupē 113 2 000,00 

4 Biedrība „Ievas radošā 

darbnīca” 

Mārupe. Mājas sajūtas. 105 2 000,00 

Rīcība „Maza mēroga infrastruktūra” 

1 AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” 

Militārā bumbvedēja IL-28 

postamenta krāsojuma 

atjaunošana Skultes ciemā 

 

119 1772,76 

2 Maija Križmane Labiekārtots aktīvās atpūtas un 

sporta laukums Tīrainē 

107 2 000,00 

 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šī 

lēmuma pieņemšanas brīža slēgt līdzdarbības līgumu ar 1. punktā minētajām personām.  

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

nedēļu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas. 

 

 

 

http://www.marupe.lv/
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29. 

Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt maksu par Mārupes pamatskolas, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, aktu zāles nomas 

lietošanu 12,00 EUR (divpadsmit euro un 00 centi) + PVN stundā; 

 2. Noteikt maksu par Jaunmārupes pamatskolas, Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē, aktu 

zāles nomas lietošanu 12,00 EUR (divpadsmit euro un 00 centi) + PVN stundā; 

 3. Noteikt maksu par Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes mūzikas 

un mākslas skolas, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes pamatskolas, Viskalnu ielā 7, 

Tīrainē, pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, Amatas ielā 2, Mārupē, Mārupes novada 

Skultes sākumskolas, Skultes ielā 25, Skultē, un Jaunmārupes pamatskolas, Mazcenu alejā 4a un 

Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē, pirmsskolas izglītības iestādes „Mārzemīte”, Rožu ielā 35, 

Mārupē, mācību kabinetu telpu nomas lietošanu izglītības un kultūras pasākumu organizēšanai 

ārpus mācību procesa 14,50 EUR (četrpadsmit euro un 50 centi) + PVN mēnesī, komercpasākumiem 

6,50 EUR (seši euro un 50 centi) + PVN stundā. 

 4. Noteikt maksu par Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes mūzikas 

un mākslas skolas, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes pamatskolas, Viskalnu ielā 7, 

Tīrainē, pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, Amatas ielā 2, Mārupē, Mārupes novada 

Skultes sākumskolas, Skultes ielā 25, Skultē, un Jaunmārupes pamatskolas, Mazcenu alejā 4a un 

Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē, pirmsskolas izglītības iestādes „Mārzemīte”, Rožu ielā 35, aktu, 

muzikālo un sporta zāļu telpu un Mārupē, Kultūras nama, Daugavas ielā 29, Mārupē, lielās un 

mazās zāles bez skatuves un skaņu operatora nomas lietošanu interešu izglītības un mūžiglītības 

organizēšanai ārpus mācību procesa 14,50 EUR (četrpadsmit euro un 50 centi) + PVN mēnesī.   

 5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2014. gada 30. 

aprīļa lēmuma Nr. 29 (protokols Nr.6, pielikums Nr.22) 14., 15. punkts.  

 

30. 

Par instrukcijas „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs/domes sēdes vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  30 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt instrukciju „Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” saskaņā ar pielikumu.  

 

31. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes pamatskolā 

Ziņo finanšu komitejas  priekšsēdētājs  M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide,  E. Jansons, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  31 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. oktobri Mārupes novada Mārupes pamatskolā izveidot jaunu amata vietu 

pirmsskolas vadītāja vietnieks izglītības jomā (profesijas kods 1345 04), 29. saime II līmenis,  

10. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

 

32. 

Par amatu vietu izveidošanu Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolā 

Ziņo finanšu komitejas  priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2016. gada 1. oktobri Mārupes novada Jaunmārupes pamatskolā izveidot jaunas 

amata vietas: 

1.  Vienu amata vietu pirmsskolas vadītāja vietnieks izglītības jomā (profesijas kods 

1345 04), 29. saime II līmenis, 10. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas; 

2.  Izglītības iestādes bibliotekārs (profesijas kods 2622 07). 

 

33. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada Skultes sākumskolā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

E. Jansons interesējas, vai darbā tiek pieņemti jauni darbinieki. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  33 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. oktobri Mārupes novada Skultes sākumskolā izveidot jaunu amata vietu 

speciālais izglītības skolotājs (profesijas kods 2352 02) 0,5 slodzes. 

 

34. 

Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes  

„Mārzemīte” esošo amatu vietu saimes un līmeņu maiņu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar  2016. gada 1. oktobri noteikt Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes 

„Mārzemīte” esošajai amata vietai „vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā” [(klasifikatora kods 1345 

04) 3. saimi III līmeni, 10. mēnešalgu grupa, normālais nedēļas darba laiks - 40 stundas].  

2. Ar  2016. gada 1. oktobri  noteikt Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes 

„Mārzemīte” esošajai amata vietai „vadītāja vietnieks  izglītības jomā” [(klasifikatora kods 1345 04) 

29. saime II līmenis, 10. mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 
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35. 

Par Mārupes novada domes pārstāvja  

deleģēšanu dalībai pieredzes apmaiņas braucienā uz Zviedriju 

Ziņo finanšu komitejas  priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, N. Orleāns, R. Zeltīts, A. Puide, R. Freibergs, G.Vācietis),  (J. Rušenieks kā 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Deleģēt dalībai vizītē uz Zviedriju  no 2016. gada 23. oktobra līdz 29. oktobrim 

Mārupes novada domes deputātu Jāni Rušenieku ar mērķi piedalīties un pārstāvēt Mārupes novada 

domi. 

2. Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācijai dalības maksu 510,00 EUR apmērā.  

3. Pārējās ar komandējumu saistītās izmaksas segt no Mārupes novada domes budžeta 

Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajā kārtībā un apmērā.  

 

36.1 

Par balvas piešķiršanu Mārupes novada pašvaldības balvas izglītībā „Gada pedagogs” 

nominācijā „Par mūža ieguldījumu izglītībā” Zignei Staņko 

Ziņo finanšu komitejas  priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  36.1 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Jaunmārupes pamatskolas  pirmsskolas skolotājai Zignai Staņko, personas kods 

_____,  par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Jaunmārupes pamatskolas attīstībā un 

novada izglītības sistēmas attīstībā, Mārupes novada domes naudas balvu  EUR 200,00, pēc nodokļu 

nomaksas. 

 

36.2 

Par balvas piešķiršanu Mārupes novada pašvaldības balvas izglītībā „Gada pedagogs” 

nominācijā „Par mūža ieguldījumu izglītībā” Ritai Gazinai 

Ziņo finanšu komitejas  priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  36.2 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte” pirmsskolas 

skolotājai Ritai Gazinai, personas kods _____,  par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu 

pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte” attīstībā un novada izglītības sistēmas attīstībā, Mārupes 

novada domes naudas balvu  EUR 200,00 pēc nodokļu nomaksas. 
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Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

37. 

Par SIA „Piche” apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe/ juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt spēkā negrozītu Mārupes novada Būvvaldes 2016. gada 29. jūlija būvatļauju  

Nr. _____, kura tika izsniegta SIA „AK Logistics”, reģ. Nr. _____, vairumtirdzniecības iestādes 

nekustamajā īpašumā „Lielcirši” būvniecībai. 

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

Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1a, Rīgā).  

 

38. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 27 

 (sēdes protokols Nr. 7) un Mārupes novada  

Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 27 (sēdes protokols  

Nr. 7 ) sekojošus grozījumus: 

1.1. Lēmuma 1. punktā aizstāt „Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis – Artūrs 

Saveļjevs” ar „Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāve – Silva Jeromanova-Maura”. 

1.2. Papildināt lēmuma 1. punktā norādīto padomes sastāvu ar padomes locekli VAS 

„Starptautiskā lidosta „Rīga” pārstāvis – Artūrs Saveļjevs”.  

2. Izteikt Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes nolikuma  

9.7 punktu šādā redakcijā -  

„9.7. 6 (seši)  Mārupes novadā reģistrēto uzņēmumu pārstāvji”. 

 

39. 

Par Mārupes vidusskolas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības  

Nr.2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā Nr.2016-1-IT02-KA219-024354_4 

„Genius and Mission in Education” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut Mārupes vidusskolai piedalīties Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

pamatdarbības  Nr. 2 (KA 2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā Nr. 2016-1-IT02-

KA219-024354_4  „Genius and Mission in Education” un īstenot projekta iesniegumu atbilstoši Valsts 

izglītības attīstības aģentūras 2016. gada 29. augusta lēmumam Nr. 8.4-1/3579. 
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2. Pilnvarot Mārupes vidusskolas direktoru Jāni Lagzdkalnu veikt visas darbības, kuras 

ir nepieciešamas 1. punktā minētā projekta īstenošanai, tai skaitā parakstīt visus dokumentus.  

 

40. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu „ atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Saulgoži”, kadastra Nr. ____ 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Saulgoži”, kadastra Nr. ____, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ____ – ____ha platībā un piešķirt adresi „Saulgoži B”, 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 ____ha platībā un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi 

„Saulgoži”, Mārupes novads. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ____ 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). 

 

41. 

Par Mārupes novada domes 2012. gada 25. janvāra noteikumu „Kārtībā, kādā tiek veikta vidi 

degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu 

būvju apsekošana un pieņemts lēmuma par attiecīgā statusa noteikšanu vai statusa 

atcelšanu” (lēmums Nr.13, sēdes protokols Nr. 2) atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, 

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  41 saskaņā ar pielikumu: 

Atcelt Mārupes novada domes 2012. gada 25. janvāra noteikumus „Kārtībā, kādā tiek veikta 

vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apsekošana un pieņemts lēmuma 

par attiecīgā statusa noteikšanu vai statusa atcelšanu” (lēmums Nr. 13, sēdes protokols Nr. 2). 

 

42. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  42 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Lambertu iela ____,  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, un t. sk ēkai ar kadastra apzīmējumu ____, 

adresi Lamberu iela 18A, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ____  - ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – ____ha platībā, nosaukumu Lambertu ielas pievedceļš, 

Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ____  - ____ha platībā, zemes lietošanas 

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

1101) 

6. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.2”, ____ ha platībā, un t.sk. ēkai ar kadastra apzīmējumu 

____ atstāt spēkā esošo adresi Lambertu iela 18, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ____  - ____ha platībā, 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). 

 

43. 

Par nekustamā īpašuma „Zaraiņi”,  kadastra Nr. ____, Mārupē, Mārupes novadā,  

____m2 platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamais īpašums  „Zaraiņi”, Mārupē, Mārupes novadā, ar 

kadastra Nr. ____, ____m2 platībā, kas atrodas Mārupē, ir nepieciešams pašvaldības funkciju 

pildīšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, un tas ir atsavināms. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijai  veikt darbības atsavināmā zemesgabala vērtības noteikšanai atbilstoši 

Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata 

izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieku. 

 

44. 

Par saistošo noteikumu Nr. 27/2016 „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par 

bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” precizēšanu  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  44 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 27/2016 „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas 

kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” galīgajā precizētajā redakcijā, saskaņā ar Pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt bezmaksas izdevumā „Mārupes Vēstis”. 
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4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas „Mārupes Vēstis”. 

 

45. 

Par saistošo noteikumu  Nr.30/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 

Mārupes novadā” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece  L. Kadiģe. 

 

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

M. Bauda, A. Mihailovs, A. Puide, N. Orleāns, R.Freibergs, R.Zeltīts, E.Jansons, J.Rušenieks, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  45 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 30/2016 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas 

kārtību Mārupes novadā”  precizētajā galīgajā redakcijā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. janvārī. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.17.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece     /paraksts/    Līga Kadiģe 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  4. oktobrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


