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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  29. jūnijā  Nr. 7 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Renārs Freibergs,  Aleksandrs 

Mihailovs, Andrejs Kirillovs, Jānis Rušenieks, Jānis Lagzdkalns, Maija Bauda, Andris Puide, Gatis 

Vācietis, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis Zeltīts. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāts: 

Edgars Jansons –  darba apsvērumu  dēļ domes sēdē nepiedalās (komandējumā). 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par ceļu nosaukumu maiņu. 

2. Par adreses maiņu (28 gab.). 

3. Par 2016. gada 27. aprīļa Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3.4 (protokols  Nr. 5) 

precizēšanu. 

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

noteikšanu (3 gab.). 

5. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.). 

6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību  un zemes nomas līguma 

slēgšanu. 

7. Par lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.). 

8. Par saistošo noteikumu Nr.  14/2016 „Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu 

darītavai Mārupes novadā” precizēšanu. 

9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma „Rēviņas” ________ zemes 

vienībai (kadastra apzīmējuma Nr. ________). 
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10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Pilari” (kadastra Nr. 

_________), Mārupē, Mārupes novadā. 

11. Par nekustamo īpašumu „Šmīderi” un „Kūmas” detālplānojuma realizāciju pa daļām. 

12. Par nekustamā  īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr. ________), Mārupes novadā, ________ 

zemes vienības detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

13.  Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. ________) 

________zemes vienības un ________ zemes vienības detālplānojuma projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai. 

14. Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma redakcijas 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” 

lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā 

daļa”  apstiprināšanu. 

15. Par Nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

apstiprināšanu. 

16. Par Mārupes novada būvvaldes 2015. gada  28. augusta būvatļaujas Nr. ________darbības  

atjaunošanu. 

17. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 21, protokols 

Nr. 6.  

18. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 24. februāra  lēmumā Nr. 12, 

protokols Nr. 2. 

19. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmumā Nr. 25, protokols 

Nr. 4.   

20. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmumā Nr. 11, protokols 

Nr. 4.   

21. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta  lēmumā Nr. 26, protokols 

Nr. 4. 

22. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. novembra  lēmumā Nr. 12.2, 

protokols Nr. 19.  

23. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015.gada 30.septembra  lēmumā Nr. 10, 

protokols Nr. 16. 

24. Par daļas no  nekustamā īpašuma   Avotu iela 47, kadastra Nr. 8076 007 0142, pieņemšanu 

dāvinājumā. 

25. Par daļas no  nekustamā īpašuma   Avotu iela 49, kadastra Nr. 8076 007 1774, pieņemšanu 

dāvinājumā.  

26. Par Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes izveidošanu  un nolikuma 

apstiprināšanu. 

27. Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu 

28. Par zemesgabala Zeltiņu ielā 128, Mārupē, nomas tiesību izsoles rīkošanu un nomas 

tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

29. Par Projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

30. Par daļas no  nekustamā īpašuma Tīraines iela 36A, kadastra Nr. ________,    pieņemšanu 

dāvinājumā. 

 

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

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

32. Par finansiālu atbalstu mūziķei. 

33. Par jaunas  amata vietas izveidošanu Izglītības dienestā. 

34. Par amata vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

35. Par Mārupes novada Privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

36. Par grozījumiem Mārupes novada domes  2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 22 (sēdes 

protokols Nr. 6). 
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37. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 40 (sēdes 

protokols Nr. 6). 

38. Par Ētikas komisijas izveidošanu un Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.  

39. Par Mārupes novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu. 

40. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 7. novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ” . 

41. Par 2016. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības 

nolikums” precizēšanu. 

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

naudas un soda naudas dzēšanu. 

43. Par metu konkursa „Būvprojekta izstrāde biroja ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes 

novadā” organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu. 

44. Par Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu apstiprināšanu. 

45. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu.  

46. Par projekta konkursu sadarbībā ar SIA  „Latvijas Mobilais Telefons”.  

47. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 23/2015 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu 

veikšanai”.  

48. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības administrācijā. 

49. Par lēmumprojekta „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un 

nolikuma „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu” saskaņošanu un 

nosūtīšanu Valsts heraldikas komisijai.  

50. Par finansiālu atbalstu sportistiem (2 gab.). 

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

novada daiļdārzs 2016” rīkošanai. 

52. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2013.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”. 

53. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 

12/2014 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida 

veicināšanai Mārupes novadā”. 

54. Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu. 

55. Par Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja J.Rušenieka iesnieguma 

izskatīšanu. 

56. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Pierīgas partnerība” fotokonkursa  „Es 

Mīlu Mārupi” organizēšanai. 

57. Par saistošo noteikumu  Nr. 13/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada  

27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada 

budžeta apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

58. Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

59. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta  lēmumā Nr. 2, protokols 

Nr. 14. 

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

noteikšanu (5 gab.). 

61. Par nekustamā īpašuma „Aizstrauti-1”, kadastra Nr. ________, zemes ierīcības projekta 

izstrādi. 

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

63. Par Attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu. 

64. Par PII „Zeltrīti” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības  

Nr. 1 (KA1) skolu sektora projektā un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu. 
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M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

R.Freibergs), (E.Jansons darba  apsvērumu dēļ 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 ceļu nosaukumu maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt Muižas ielai, Skultē, Mārupes novadā, nosaukumu uz Muižas ceļš, Mārupes novads.  

 2. Mainīt Rubeņu ielai, Skultē, Mārupes novadā, nosaukumu uz Rubeņu ceļš, Mārupes novads.  

 3. Mainīt Mežvidu ielai, Skultē, Mārupes novadā, nosaukumu uz Mežvidu ceļš, Mārupes 

novads.  

  

2.1 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 1, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Muižas A”, Mārupes novads. 

 2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 1, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881406). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.2 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

https://www.kadastrs.lv/varis/104881406?type=house
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 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 3, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz  „Muižas B”, Mārupes novads. 

 2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 3, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881414). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.3 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 5, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz  „Muižas C”, Mārupes novads. 

 2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 5, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881422). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.4 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 7, kadastra Nr. ________, ________ ha platībā,  

adresi uz „Muižas D”, Mārupes novads. 

 2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 7, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881430). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.5 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/104881414?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881422?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881430?type=house
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Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 9, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Muižas E”, Mārupes novads. 

 2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 9, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881447). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.6 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 11, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz “Muižas F”, Mārupes novads. 

 2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 11, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881455). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.7 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.7 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 13, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz  „Muižas G”, Mārupes novads. 

 2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 13, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881463). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/104881447?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881455?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881463?type=house
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2.8 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.8 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 15, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Muižas H”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 15, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881471). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.9 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.9 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 17, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Muižas I”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 17, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881488). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.10 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 19, kadastra Nr. ________, ________ ha platībā,  

adresi uz „Muižas J”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 19, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881496). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

https://www.kadastrs.lv/varis/104881471?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881488?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881496?type=house
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 5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

2.11 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.11 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 1, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Rubeņi A”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 1, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kod). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.12 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 3, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Rubeņi B”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 3, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104880742). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.13 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.13  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Rubeņu iela 5, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Rubeņi C”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Rubeņu iela 5, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 106292271). 

https://www.kadastrs.lv/varis/104880742?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106292271?type=house
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3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.14 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.14  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 7B, kadastra Nr. ________, ________ ha 

platībā,  adresi uz „Rubeņi F”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 7B, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 105420653). 

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

 4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.15 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.15  saskaņā ar pielikumu: 

  1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 21, kadastra Nr. ________, ________ha platībā,  

adresi uz „Mežvidi A”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 21, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881502). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

   

2.16 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.16 saskaņā ar pielikumu: 

https://www.kadastrs.lv/varis/105420653?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881502?type=house
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  1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 23, kadastra Nr. ________, ________ ha 

platībā,  adresi uz „Mežvidi B”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 23, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881510). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.17 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.17 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Mainīt nekustamajam īpašumam Muižas iela 25, kadastra Nr. ________, ________ha platībā 

un t.sk. dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu ________  adresi uz „Mežvidi C”, Mārupes novads. 

  2. Piešķirt viesu mājai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ adresi „Mežvidi CA”, 

Mārupes novads. 

3. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Muižas iela 25, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 104881527). 

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

  5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.18 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Mežvidi”,  kadastra Nr. ________, ________ha platībā, un 

t. sk. ēkām ar kadastra apzīmējumiem  ________, ________ un ________, adresi uz „Mežvidi F”, 

Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi „Mežvidi”, Mārupes novads (klasifikatora kods 

104921085). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

   

 

 

 

2.19 

https://www.kadastrs.lv/varis/104881510?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104881527?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921085?type=house
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Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 12/1, kadastra Nr. ________, ________ha 

platībā, adresi uz „Mežvidi G”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 12/1, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780266). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

   

2.20 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 12, kadastra Nr. ________, ________ha 

platībā, adresi uz „Mežvidi H”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 12, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780258). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.21 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 10, kadastra Nr. ________, ________ha 

platībā,  adresi uz „Mežvidi I ”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 10, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780241). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103780266?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103780258?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103780241?type=house
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  5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

2.22 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 13, kadastra Nr. ________, ________ha 

platībā,  adresi uz „Mežvidi J ”, Mārupes novads. 

2.Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 13, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780274). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

  

2.23 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.23  saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 9, kadastra Nr. ________, ________ ha 

platībā, adresi uz „Mežvidi K ”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 9, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780233). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

  

2.24 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.24  saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 4, kadastra Nr. ________, ________ha platībā, 

adresi uz „Mežvidi L ”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 4, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780186). 

https://www.kadastrs.lv/varis/103780274?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103780233?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103780186?type=house
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3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

   

2.25 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.25  saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 5, kadastra Nr. ________, ________ha platībā 

un t.sk. ēkām, adresi uz „Mežvidi M ”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 5, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780194). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

   

2.26 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.26  saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 8, kadastra Nr. ________, ________ha platībā 

un t.sk. ēkām, adresi uz „Mežvidi N ”, Mārupes novads. 

2.Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 8, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780225). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.27 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.27  saskaņā ar pielikumu: 

https://www.kadastrs.lv/varis/103780194?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103780225?type=house
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1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu iela 6, kadastra Nr. ________, ________ha platībā 

un t.sk. ēkai, adresi uz „Mežvidi O ”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 6, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103780200). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

   

2.28 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Rubeņu iela 7, kadastra Nr________, ________ha platībā, 

adresi uz „Mežvidi P ”, Mārupes novads. 

2. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Rubeņu iela 7, Skulte, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 103780217). 

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

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

  

3. 

Par 2016. gada 27. aprīļa Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3.4  

(protokols  Nr. 5) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt  2016. gada 27. aprīļa Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3.4 (sēdes protokols  

Nr. 5) „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” 

2. punktu un 4. punktu. 

2. Piešķirt zemesgabalam Nr.2 – ______ ha platībā, adresi Rubeņi E, Mārupes novads. 

3. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežvidu  iela 7A, kadastra Nr. ______, ______ha 

platībā, adresi uz „Rubeņi D ”, Mārupes novads. 

4. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežvidu iela 7A, Skulte, Mārupes novads 

(klasifikatora kods 104995175). 

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). 

 

 

 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/103780200?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103780217?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104995175?type=house
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4.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1  saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā, adresi Kabiles iela 28B, Mārupe, Mārupes 

novads. 

3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Mēmeles iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

5. 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). 

 

4.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Vecozolu iela ______, kadastra Nr. ______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā, adresi Vecozolu iela 39A, Tīraine, 

Mārupes novads. 

3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi Vecozolu 

iela ______, Tīraine, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1”  - ______ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi – 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

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). 

 

 

 

 

4.3 

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

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Narcišu iela ______, kadastra Nr. ______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā, nosaukumu Lielā iela, Mārupe, Mārupes 

novads un iekļaut nekustamā īpašuma I-21 Lielā iela, kadastra Nr. ______) īpašuma sastāvā. 

3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā  un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Narcišu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

5. 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). 

 

 5.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, A. 

Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”   1 (J.Rušenieks),  „atturas”  4 (R.Zeltīts, 

N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, A. 

Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”   1 (J.Rušenieks),  „atturas”  4 (R.Zeltīts, 

N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

6. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību  un 

zemes nomas līguma slēgšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

R.Freibergs), „pret”   nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.6  saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt J.B. (personas kods ______) zemes lietošanas tiesības uz ______ dom. daļām no 

nekustamā īpašuma Cidoniju iela 1/2, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. ______. 

2. Lēmuma 1. punktā minētā zemes vienības daļa piekrīt Mārupes novada pašvaldībai un ir 

reģistrējama zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

3. Slēgt nomas līgumu ar zemes lietotāju vai ar to iespējamiem mantiniekiem par pašvaldībai 

piekritīgo zemes vienību iznomāšanu. 

  4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt J.B. 

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

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

 

7.1 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

zemesgabalam Bērzkalnu iela ___, Mārupe, Mārupes novads 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.1  saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Bērzkalnu iela ____, Mārupe, Mārupes novads, ____ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

7.2 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

zemesgabalam Bērzkalnu iela ____, Mārupe, Mārupes novads 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.2  saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Bērzkalnu iela ____, Mārupe, Mārupes novads, ____ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

7.3 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

zemesgabalam Bērzkalnu iela ____, Mārupe, Mārupes novads 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 



18 
 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Bērzkalnu iela ____, Mārupe, Mārupes novads, ____ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

7.4 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”   

2 (N.Orleāns, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.4  saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Mauriņi”, kadastra Nr. ____, nomas zemei ____ha platībā, kura 

atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ____, lietošanas mērķus  – komercdarbības objektu 

apbūve (kods 0801)  - ____ha platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (kods1101) - ____ha platībā. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Mauriņi”, kadastra Nr. ____, ____. zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu ____ zemes lietošanas mērķus: 

2.1. ____ha platībā – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) ; 

2.2. ____ha platībā  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā( kods 1101); 

2.3. ____ha platībā – neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

8. 

Par saistošo noteikumu Nr.  14/2016 „Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu 

darītavai Mārupes novadā” precizēšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8  saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt Mārupes novada domes 2016.gada 26.maijā apstiprinātos  saistošos noteikumus Nr. 

14/2016 „Par kārtību, kādā veidā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanai mazajai alkoholisko dzērienu darītavai Mārupes novadā”,  saskaņā ar Pielikumu. 

2.  Precizētus saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā  pēc to publicēšanas.  
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9. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

nekustamā īpašuma „Rēviņas” ____ zemes vienībai (kadastra apzīmējuma Nr. ____) 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9  saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Rēviņas”, Mārupē, Mārupes novadā, 

____ zemes vienības (kadastra apzīmējuma Nr. ____) teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 2016/6. 

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

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma „Rēviņas” 

(kadastra Nr. ____), Mārupē, Mārupes novadā,  īpašnieci R.Z., 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 „Rēviņas” (kadastra Nr. ____) īpašniekam.  

7 

10. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

nekustamajam īpašumam „Pilari” (kadastra Nr. ____), Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10  saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Pilari” (kadastra Nr. ____), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 2016/7 un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Pilari” (kadastra Nr. ____) robežām, aptuveni ____ha platībā. 

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

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma „Pilari” (kadastra 

Nr. ____), Mārupē, Mārupes novadā,  īpašnieku A.L.,  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 „Pilari” (kadastra Nr. ____) īpašniekam.  

 

11. 

Par nekustamo īpašumu „Šmīderi” un „Kūmas” detālplānojuma realizāciju pa daļām   

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11  saskaņā ar pielikumu: 
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1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2004. gada 27. augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr. 34 (sēdes protokols Nr.11, p. 9) apstiprināto Mārupes pagasta saimniecību „Šmīderi” un „Kūmas” 

detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību 

(administratīvā līguma projekts lēmuma pielikumā). 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju, 

nekustamā īpašuma „Šmīderi”, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. ____),  īpašnieku V.L. (personas 

kods ____), administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma „Šmīderi”, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. ____), īpašniekam.  

 

12. 

Par nekustamā  īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr. ____), Mārupes novadā, ____zemes vienības 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12  saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma „Cieceri” (kadastra Nr. ____), Mārupes novadā, 

2.zemes vienības detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

 

13. 

Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. ____)  

____zemes vienības un  ____ zemes vienības detālplānojuma projekta  

nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13  saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. ____) 

____zemes vienības un ____ zemes vienības detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

 

14. 

Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma projekta 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” 

lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 

apstiprināšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”   nav,  „atturas”  3 

(A.Puide, N.Orleāns, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma  galīgo 

redakciju. 
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2. Pieēnmt saistošos noteikumus  Nr. 19/2016 „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas 

„Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 

3. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu 5 darba dienu laikā ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un Mārupes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

4. Paziņojumu par Saistošo noteikumu pieņemšanu divu nedēļu laikā pēc Saistošo 

noteikumu apstiprināšanas publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,  Mārupes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv 

5. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un saistīto dokumentus ievietot 

pašvaldības tīmekļa vietnē un nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

 

15. 

Par Nolikuma  

projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” 

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

veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15  saskaņā ar pielikumu: 

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

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

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

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

www.marupe.lv. 

3. Publicēt informatīvo paziņojumu par konkursu vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa 

vietnē atbilstoši Saistošo noteikumu 12. punktam. 

 

16. 

Par Mārupes novada būvvaldes 2015.gada  28. augusta  

būvatļaujas Nr. 195/08/2015   darbības  atjaunošanu  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atjaunot Mārupes novada būvvaldes 2015. gada 28. augusta  būvatļaujas Nr. ____darbību. 

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

Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

17. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija  

lēmumā Nr. 21, protokols Nr. 6   

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Pieņemt lēmumu Nr. 17  saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt  Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmuma Nr. 21, protokols Nr. 6, otro 

punktu,  izsakot to  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:      Gaļina Sušiņina, 

   Laima Levanoviča, 

   Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks. 

 

18. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 24. februāra  lēmumā Nr. 12,  

protokols Nr. 2   

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18  saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt  Mārupes novada domes 2016. gada 24. februāra lēmuma Nr. 12, protokols Nr. 2, otro 

punktu,  izsakot to  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:      Gaļina Sušiņina, 

    Laima Levanoviča, 

    Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks.  

 

19. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmumā Nr. 25,  

protokols Nr. 4   

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19  saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt  Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmuma Nr. 25, protokols Nr. 4,  otro 

punktu,  izsakot to  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:      Gaļina Sušiņina, 

   Laima Levanoviča, 

   Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks  

 

 

 

20. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmumā Nr. 11,  

protokols Nr. 4   
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Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20  saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt  Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmuma Nr. 11, protokols Nr. 4, otro 

punktu,  izsakot to  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:      Gaļina Sušiņina, 

    Laima Levanoviča, 

    Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks.  

 

 

21. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta  lēmumā Nr. 26,  

protokols Nr. 4   

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21  saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt  Mārupes novada domes 2015. gada 25. marta lēmuma Nr. 26, protokols Nr. 26, otro 

punktu, izsakot to  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:      Gaļina Sušiņina, 

    Laima Levanoviča, 

    Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks.  

 

22. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 25. novembra  lēmumā Nr. 12.2, 

protokols Nr. 19  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22  saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt  Mārupes novada domes 2015. gada 25. novembra lēmuma Nr. 12.2, protokols Nr. 19, 

otro punktu,  izsakot to  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:       Gaļina Sušiņina, 

    Laima Levanoviča, 

    Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks. 
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23. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 30. septembra  lēmumā Nr. 10,  

protokols Nr. 16   

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23  saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt  Mārupes novada domes 2015. gada 30. septembra lēmuma Nr. 10, protokols Nr. 16, 

otro punktu,  izsakot to  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:      Gaļina Sušiņina, 

    Laima Levanoviča, 

    Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks. 

 

 

24. 

Par daļas no  nekustamā īpašuma   Avotu iela 47, kadastra Nr. ____, 

 pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24  saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma   Avotu iela 47, kadastra Nr. ____,   daļas, 

kas ir apgrūtināta ar pašvaldības īpašumu – Avotu iela, pieņemšanu  dāvinājumā no S.G., personas kods 

____,  ar mērķi izmantot to kā pašvaldības ielu. 

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada domi un S.G., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā 

ar daļas no nekustamā īpašuma Avotu iela 47, kadastra Nr. ____,  pieņemšanu dāvinājumā, tajā skaitā 

segt izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.  

 

25. 

Par daļas no  nekustamā īpašuma   Avotu iela 49, kadastra Nr. ____,  

pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25  saskaņā ar pielikumu: 
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1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma   Avotu iela 49, kadastra Nr. ____,   daļas, 

kas ir apgrūtināta ar pašvaldības īpašumu – Avotu iela, pieņemšanu  dāvinājumā no G.J., personas kods 

____,   ar mērķi izmantot to kā pašvaldības ielu. 

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada domi un G.J., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā 

ar daļas no nekustamā īpašuma Avotu iela 49, kadastra Nr.  ____,   pieņemšanu dāvinājumā, tajā skaitā 

segt izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.  

 

26. 

Par Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes izveidošanu  

un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26  saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomi šādā sastāvā: 

Padomes priekšsēdētājs: Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere; 

 

Padomes locekļi:  

Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs - Jānis Rušenieks; 

Tūrisma koordinatore – Elīna Brigmane; 

Uzņēmējdarbības attīstības konsultante – Liena Ādamsone; 

Sabiedrisko attiecību nodaļas speciālists – Uva Bērziņa; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis – Silvestrs Savickis; 

SIA „Golf Estate International” pārstāvis – Jūlija Lāce; 

Z/S „Liepsalas S” pārstāvis – Ieva Spriža;  

SIA „ES projekti” pārstāvis – Vairis Nartišs;  

Sabiedrības pārstāvis  - Aelita Stelpe;  

SIA „Kreiss” pārstāvis – Svetlana Avene-Aveniņa; 

SIA „Madara Cosmetics” pārstāvis - Rūta Skujeniece. 

2. Apstiprināt Mārupes novada Mārketinga konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

Pielikumu.  

 

27. 

Par Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27  saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvo padomi šādā sastāvā: 

Padomes locekļi:  

Domes priekšsēdētājs – Mārtiņš Bojārs; 

Izpilddirektors – Ivars Punculis; 
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Attīstības komitejas vadītājs Pēteris Pikše; 

Attīstības nodaļas vadītāja – Ilze Krēmere; 

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants  - Liena Ādamsone; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis – Evita Sondore; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis – Evita Kausa; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis –Normunds Čiževskis; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis –Jurijs Baibakovs; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis – Klinta Priedenfelde; 

SIA „S.B.C.” pārstāvis – Agnese Ozoliņa; 

SIA „ARCUS ELEKTRONICA” pārstāvis – Vitālijs Aišpurs; 

SIA „LogicPark” pārstāvis – Dmitrijs Pigarevs; 

SIA „Līva AB Nord” pārstāvis – Ineta Ābele; 

SIA „RF Būvnieks” pārstāvis – Gundars Bērziņš. 

 

2. Apstiprināt Mārupes novada Uzņēmējdarbības atbalsta konsultatīvās padomes 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

28. 

Par zemesgabala Zeltiņu ielā 128, Mārupē,  

nomas tiesību izsoles rīkošanu 

un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28  saskaņā ar pielikumu: 

1. Rīkot neapbūvētā zemesgabala ar kadastra Nr. _____, Zeltiņu ielā 128, Mārupē, Mārupes 

novads (kopplatībā 3756 kv.m.), nomas tiesību izsoli bez izpirkuma un apbūves tiesībām, nomas termiņu 

nosakot 1 (viens) gads. 

2. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

3. Noteikt neapbūvētā zemesgabala ar kadastra Nr. ____, Zeltiņu ielā 128, Mārupē, Mārupes 

novads (kopplatībā 3756 kv.m.) sākuma nomas maksu 7,10 EUR gadā. 

4. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs – Ivars Punculis. 

komisijas loceklis- Gaļina Sušiņina; 

komisijas loceklis-  Kristaps Ločs. 

komisijas sekretārs- Artis Dreimanis. 

5. Paziņojumu par nomas tiesību izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

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

šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo  - nekustamo īpašumu pārvaldnieku Arti  Dreimani.  

 

29. 

Par Projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29  saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/
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1. Izveidot projektu pieteikumu vērtēšanas komisiju projektu konkursa „Mārupe – mūsu 

mājas”   ietvaros šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere 

Komisijas locekļi:  Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma, 

Labiekārtošanas dienesta vadītāja Ziedīte Lapiņa, 

Attīstības nodaļas tūrisma organizatore Elīna Brigmane. 

Komisijas sekretāre: Projektu koordinatore Solvita Upmane. 

2. Apstiprināt Projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

30. 

Par daļas no  nekustamā īpašuma Tīraines iela 36A, kadastra Nr. ____,    

pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo attīstības komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30  saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma   Tīraines iela 36A, kadastra Nr. ____,   daļas, kas 

ir  nepieciešama projekta „Ūdru ielas pārbūve, Ūdru ielas posmā no Jelgavas ceļa līdz Tīraines ielai, 

Tīraine, Mārupes novads” īstenošanai, pieņemšanu  dāvinājumā no R.K., personas kods ____,  un S.K., 

personas kods ____,  ar mērķi izmantot to  pašvaldības ielas uzturēšanai.  

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada domi, R.K., personas kods ____,  un S.K., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā 

pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā  ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka, 

gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai veikt maksājumus, kas radīsies saistībā ar daļas 

no nekustamā īpašuma Tīraines iela 36A, kadastra Nr. ____,  pieņemšanu dāvinājumā, tajā skaitā segt 

izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.  

 

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

 

31.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.1  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.Z., personas kods ____, finansiālu atbalstu 360,00 EUR apmērā, lai daļēji segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016. gadā Latvijā un ārzemēs, saskaņā ar 

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

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

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

M.Z., personas kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) G.Z., personas kods ____, un biedrību „Mārupes 

BMX klubs”, reģistrācijas Nr.40008158108. 
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4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. 40008158108, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

31.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.2  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.Z., personas kods ____, finansiālu atbalstu 180,00 EUR apmērā, lai daļēji segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016. gadā Latvijā un ārzemēs, saskaņā ar 

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

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

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

M.Z., personas kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) G.Z., personas kods ____, un biedrību „Mārupes 

BMX klubs”, reģistrācijas Nr.40008158108. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. 40008158108, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

31.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.Z.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.Z., personas kods ____, finansiālu atbalstu 720,00 EUR apmērā, lai daļēji segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016. gadā Latvijā un ārzemēs, saskaņā ar 

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

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

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

E.Z., personas kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) G.Z., personas kods ____, un biedrību „Mārupes 

BMX klubs”, reģistrācijas Nr.40008158108. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. 40008158108, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

31.4 

Par finansiālu atbalstu sportistei K.P.K. 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.4  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.P.K., personas kods ____, finansiālu atbalstu 148,00 EUR  apmērā, lai daļēji segtu 

ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajā volejbola turnīrā AMBVoley, Espinho, Portugālē 

no 2016. gada 26. jūnija līdz 3. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar K.P.K., 

personas kods ____, likumisko pārstāvi (māti) D.K., personas kods ____. 

4. Finansējumu pārskaitīt D.K., personas kods ____,  pēc administratīvā līguma parakstīšanas 

uz līgumā norādīto bankas kontu Nr. ____, „SEB banka”. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

31.5 

Par finansiālu atbalstu sportistei K.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.5  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.B., personas kods ____, finansiālu atbalstu 148,00 EUR  apmērā, lai daļēji segtu 

ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajā volejbola turnīrā AMBVoley, Espinho, Portugālē 

no 2016. gada 26. jūnija līdz 3. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar K.B., personas 

kods ____, likumisko pārstāvi (māti) D.B., personas kods ____. 

4. Finansējumu pārskaitīt D.B., personas kods ____, pēc administratīvā līguma parakstīšanas uz 

līgumā norādīto bankas kontu Nr. ________, „SEB banka”. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

31.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.A.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.6  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.A.P., personas kods ____, finansiālu atbalstu 670,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Jāšanas sacensībās CSIYH 1 Rīga-2016, „Kleisti”, Rīgā, un 

CSI 1 Ruila, Igaunijā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, 

kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus sportista deklarētās dzīvesvietas, no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar T.A.P., 

personas kods ____. 
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4. Finansējumu pārskaitīt uz T.A.P., personas kods ____, kontu Nr. LV____ SWEDBANK AS, 

pēc administratīvā līguma parakstīšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

32. 

Par finansiālu atbalstu mūziķei K.A. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.A., personas kods ____, finansiālu atbalstu   315,81 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar viņas braucienu uz Starptautisko Pianistu konkursu „Musical de France”, kurš 

notika 2016. gada 14. un 15. maijā Parīzē, Francijā.  

2. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

3. Minēto finansējumu pārskaitīt K.A. likumiskajai pārstāvei (mātei) E.A., personas kods 

____, uz viņas kontu Nr. ____,  SWEDBANK AS. 

4. E.A., personas kods ____, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu atbilstoši 

piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma norises iesniedzot Mārupes novada 

domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu neizlietošanas un/vai nepienācīgās 

izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada 

pašvaldības gadījumā budžetā. 

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

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

 

33. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Izglītības dienestā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. augustu Mārupes novada Izglītības dienestā izveidot jaunu  amata vietu 

izglītības darba speciālists (profesijas kods 2422 42), 29. saime II līmenis, 10. mēnešalgu grupa. 

 

34. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. septembri Mārupes Sporta centrā izveidot divas amata vietas – sporta treneris 

(klasifikatora kods 3422 03), 48. saime IA līmenis, 6. mēnešalgu grupa. 
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Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

35. 

Par Mārupes novada Privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Privatizācijas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Nolikumu publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv.  

 

36. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes  2016. gada 26. maija  

lēmumā Nr. 22 (sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36  saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 22 (sēdes protokols 

Nr. 6) un izteikt tā lemjošo daļu šādā redakcijā: 

Apstiprināt komisijas sastāvu: 

Komisijas priekšsēdētājs -  Mārupes novada domes izpilddirektors Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:   Līga Laupere; 

     Alda Bērziņa; 

     Gaļina Sušiņina; 

Artis Dreimanis. 

 

37. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija  

lēmumā Nr. 40 (sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37  saskaņā ar pielikumu: 

1.Izdarīt Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 40 (sēdes protokols Nr. 6) 

sekojošu grozījumu: 

„Lēmuma 1. punktā aizstāt „Mārupes novada domes juriste S. Maščinska” ar „Mārupes novada 

domes administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina”. 

 

38. 

Par Ētikas komisijas izveidošanu un Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes pagasta padomes 2008. gada 27. augusta lēmumu Nr. 32 (sēdes 

protokols Nr. 14) ar pielikumu Nr. 1 „Mārupes pagasta pašvaldības, pašvaldības struktūrvienību, iestāžu 

un uzņēmumu Ētikas komisijas nolikums”.  

2. Izveidot Ētikas komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs – Līga Kadiģe; 

Komisijas locekļi:  

Administratīvās  komisijas priekšsēdētājs Andrejs Kirillovs; 

Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma; 

Arodbiedrības priekšsēdētāja  Aida Lismane; 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs; 

Deputāts Andris Puide 

3. Apstiprināt Ētikas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

4. Uzdot Ētikas komisijai ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. oktobrim iesniegt domei 

priekšlikumus par spēkā esošā Ētikas kodeksa (apstiprināts ar Mārupes pagasta padomes 2008. gada 16. 

aprīļa lēmumu Nr. 11, sēdes protokols Nr. 7) pilnveidošanu un aktualizēšanu.  

 

39. 

Par Mārupes novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu par laika periodu no 

2015. gada 1. janvāra  līdz 2015. gada 31. decembrim saskaņā ar Pielikumu.  

 2. Apstiprināto 2015. gada publisko gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv 

 3. Apstiprināto 2015. gada publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā. 

 4. Mārupes novada pašvaldības administrācijai nodrošināt 2015. gada publiskā gada pārskata 

pieejamību sabiedrībai Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās.  

 

40. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 7. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 28/2015 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014. gada 7. 

novembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2014 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 

http://www.marupe.lv/
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ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA MĀRUPĒ”, precizētajā galīgajā redakcijā saskaņā ar  

pielikumu. 

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

3. Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”.  

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

 

41. 

Par 2016. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu  Nr. 11/2016  

„Mārupes novada pašvaldības nolikums” precizēšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41  saskaņā ar pielikumu: 

Precizēt Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīlī apstiprinātos  saistošos noteikumus  

Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”  saskaņā ar Pielikumu, veicot šādas korekcijas:  

Svītrot saistošo noteikumu 72. punktu.  

 

42. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar  

tiem saistītās nokavējuma naudas  un soda naudas dzēšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma, N.Orleāns, R.Freibergs), „pret”   1 (J.Rušenieks),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42  saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu šādām  

50 personām:  

Nr.p.k. Persona Īpašuma adrese Pamatparāds 

EUR  

Nodokļa 

iekasēšanas 

neiespējamības 

pamats 

1.  A.R., 

personas kods _______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

1,05 21.12.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par  

2012. gadu 

2.  G.K., 

personas kods ______ 

Stūnīši Nr. ______ 

Kadastra Nr. ______ 

8,59 

10,66 

25.06.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012/2013. gadu 

3.  Z.T., 

personas kods ______ 

Jelgavas ceļš ______ 

Kadastra Nr. ______, 

Nr. ______ 

3,06 12.06.2012. tiesas 

lēmums. 

Citi  īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par  

2012. gadu 
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4.  I.S., 

personas kods ______ 

______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,46 01.02.2011. 

dāvinājuma līgums. 

Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012. gada 

5.  J.P., 

personas kods ______ 

„______” 

Kadastra Nr. ______ 

4,30 

14,83 

17.05.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012. un  arī   

2012. gadā 

6.  S.S., 

personas kods ______ 

Gaujas iela ______ 

Kadastra Nr. ______; 

Nr. ______ 

12,72 

2,69 

24.10.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 2013. 

gadu 

7.  K.J., 

personas kods _______ 

Gaujas iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

9,36 12.09.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012. gada 

 

8.  V.L. 

personas kods ______ 

Gaujas iela ______ 

Kadastra Nr. ______, 

Nr. ______ 

4,79 10.01.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012. gada 

 

9.  K.B.,  

personas kods ______ 

„______” 

Kadastra Nr. ______ 

0,27 

0,09 

24.05.2012. noslēgta 

vienošanās par 

mantas sadali. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies par 

2012. gadu 

 

10.  B.S., 

personas kods ______ 

Jaunzemu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

1,29 07.12.2005. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies 

pirms 2012. gada 

 

11.  A.Z., 

personas kods ______ 

Jelgavas ceļš ______ 

Kadastra Nr. ______ 

3,47 19.03.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 2012. 

gadu 

 

12.  V.L., 

Personas kods ______ 

Kokles iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

1,75 05.11.2010. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 
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13.  L.K. 

dzimusi ______ 

„______” 

Kadastra Nr. ______ 

13,36 

6,96 

Mirusi 

16.09.2004., 

mantojuma 

apliecinājums 

saskaņā ar 

testamentu. Parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

14.  A.R., 

personas kods ______ 

„______” 

Kadastra Nr.______ 

7,11 08.02.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

15.  R.P., 

personas kods ______ 

Lielā iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

1,56 13.06.2011. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies 

pirms 2012.gada 

16.  I.D., 

personas kods ______ 

Lielā iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

6,37 26.05.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

17.  M.J., 

personas kods ______ 

Lielā iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

2,68 

2,51 

07.10.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2013.gadu 

18.  K.C., 

personas kods ______ 

Liliju iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,77 08.12.2009. noslēgts 

nomaksas pirkuma 

līgums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

19.  A.Z., 

personas kods ______ 

Mazā Spulgu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

Nr. ______ 

9,82 

7,90 

12.05.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

20.  A.Š., 

personas kods ______ 

Mazā Spulgu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

3,66 

12,12 

04.07.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

21.  D.N., 

personas kods ______ 

Mazcenu aleja ______ 

Kadastara  Nr. ______ 

3,40 28.05.2010. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies 

pirms 2012.gada 

22.  Ž.N., 

personas kods ______ 

Mazcenu aleja ______ 

Kadastra Nr. ______ 

2,55 

14,11 

30.01.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms un 

par 2012.gadu 
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23.  J.A., 

personas kods ______ 

Mazcenu aleja ______ 

Kadastra Nr. ______ 

1,92 

8,48 

05.10.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

24.  R.S., 

personas kods ______ 

Mazcenu aleja ______ 

Kadastra Nr. ______ 

2,11 Īpašums nepieder, 

citi īpašumi arī nav, 

parāds izveidojies par 

2012.gadu 

25.  J.B., 

personas kods ______ 

 

______ 

Kadastra Nr. ______ 

4,18 

5,28 

Īpašums nepieder, 

citi īpašumi arī nav, 

parāds izveidojies par 

2012.gadu 

26.  A.R. ______ 

Kadastra Nr. ______ 

7,11 Īpašums nepieder, 

citi īpašumi arī nav, 

parāds izveidojies par 

2012.gadu 

27.  ______ Mežkalnu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

4,34 03.12.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

28.  A.S., 

personas kods ______ 

Paleju iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

4,27 08.03.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

29.  A.V.,  

personas kods ______ 

______ 

Kadastra Nr. ______ 

5,34 03.10.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

30.  A.J.R. ______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,52 17.07.2013. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies par 

2013.gadu 

31.  A.G., 

personas kods ______ 

Siliņu iela______ 

Kadastra Nr. ______ 

8,17 19.02.2013. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies par 

2013.gadu 

32.  A.V., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

1,02 

12,18 

07.09.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

33.  J.G., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______ 

Kadastar Nr. ______ 

1,21 01.02.2011. tiesas 

lēmums. Persona ir 

mirusi. Parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 
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34.  E.E.-T., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,64 15.05.2006. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies 

pirms 2012.gada 

35.  R.Z., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,81 

5,93 

18.06.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2013.gada 

36.  L.K., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,83 

6,29 

14.02.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

37.  ______ Skultes iela ______ 

Kadastra apzīmējums ēkai 

______ 

0,68 Ēka dabā vairs 

nepastāv. Nodoklis 

aprēķināts par 

2013.gadu 

38.  J.B., 

personas kods ______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

11,75 

10,50 

27.06.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

39.  V.J., 

personas kods ______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,16 08.09.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

40.  N.M., 

personas kods ______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

3,05 

7,37 

29.01.2014. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2013./2014.gadu 

41.  N.Š., 

personas kods ______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

4,78 01.02.2001. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies 

pirms 2012.gada 

42.  K.M.,  

personas kods ______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

5,46 

13,94 

19.05.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

43.  O.J., 

personas kods ______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______1200 

2,65 

5,56 

19.07.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2013.gadu 

44.  I.A., 

personas kods ______ 

Viršu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

0,54 

2,13 

03.07.2012. noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies par 

2012.gadu 
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45.  M.J., 

personas kods ______ 

Zeltrītu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

Nr. ______ 

1,49 

1,07 

29.12.2011. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

46.  M.B., 

personas kods ______ 

Zeltrītu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

Nr. ______ 

0,26 

0,21 

06.06.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

47.  S.Š., 

personas kods ______ 

Zeltrītu iela ______ 

Kadastra Nr. ______ 

Nr. ______ 

6,48 

9,73 

14.11.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

48.  G.B., 

personas kods ______ 

Zvaigžņu iela______ 

Kadastra Nr. ______ 

8,45 

2,51 

21.05.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

49.  F.I., 

personas kods ______ 

___________ 

Kadastra Nr. ______ 

4,44 

9,24 

7,00 

26.06.2012.mantoju

ma apliecība, 

28.08.2015. 

vienošanās pie 

mantojuma. Persona 

mirusi. Kreditora 

prasījums notāram 

nav iesniegts. 

50.  V.P. ______ 

Kadastra Nr. ______ 

7,15 

7,11 

7,10 

Nav informācijas par 

šo personu, īpašums 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012, par 

2012/2013.gadu 

 

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 Mārupes novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu 

(ievērojot fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

43. 

Par metu konkursa „Būvprojekta izstrāde biroja ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes 

novadā” organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, R.Freibergs), „pret”   1 

(J.Rušenieks),  „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 43  saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt metu konkursu „Būvprojekta izstrāde 

biroja ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes novadā”. 

2. Noteikt, ka kopējais metu konkursa „Būvprojekta izstrāde biroja ēkai Vecozolu ielā 103, 

Tīrainē, Mārupes novadā” godalgu fonds ir 4 000,00 EUR (četri tūkstoši euro), kas tiek sadalīts šādā 

kārtībā: 

2.1. pirmās vietas godalga – 2 000,00 EUR; 

2.1. otrās vietas godalga – 1 500,00 EUR; 

2.1. trešās vietas godalga – 500,00 EUR. 

 

3. Noteikt žūrijas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:              Aida Lismane; 

     Jānis Lībietis; 

Ziedīte Lapiņa; 

Kristaps Ločs; 

     Pēteris Pikše; 

    Andrejs Kirillovs. 

 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

44. 

Par Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Mārupes pagasta padomes iekšējās darba kārtības 

noteikumus, kurus 2005. gada 25. janvārī apstiprināja Mārupes pagasta padomes priekšsēdētāja Līga 

Kadiģe. 

 

45. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma, N.Orleāns, R.Freibergs), „pret”    nav,  „atturas”  3 

(A.Puide, J.Rušenieks, R.Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pagarināt SIA „______”, reģistrācijas Nr. ______, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 

4034,24 EUR apmērā samaksas termiņu no 2016. gada 16. maija līdz 2017. gada 16. maijam par 

nekustamo īpašumu „______”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______. 

2. Pagarināt  SIA „______”, reģistrācijas Nr. ______,  nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām 

15003,69 EUR apmērā samaksas termiņu no 2016. gada 16. maija līdz 2017. gada 16. maijam par 

nekustamo īpašumu „______”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______. 

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

īpašuma nodokļa maksājumu sadalīšanu termiņos uz laiku līdz 2017. gada 16. maijam, nosakot šādu 

nomaksas grafiku: 
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Nekustamais īpašums summa termiņš summa kura jāmaksā 

Par zemi  

„______”,  

kadastra Nr. ______ EUR 4034,24 30.06.2016. EUR 336,19 

    30.07.2016. EUR 336,19 

  30.08.2016. EUR 336,19 

  30.09.2016. EUR 336,19 

  30.10.2016. EUR 336,19 

  30.11.2016. EUR 336,19 

  30.12.2016. EUR 336,19 

  30.01.2017. EUR 336,19 

  28.02.2017. EUR 336,19 

  30.03.2017. EUR 336,19 

  30.04.2017. EUR 336,19 

    16.05.2017. EUR 336,15 

 

Nekustamais īpašums summa termiņš summa kura jāmaksā 

Par ēku 

„______”,  

kadastra Nr.______ EUR 15003,69 30.06.2016. EUR 1250,31 

    30.07.2016. EUR 1250,31 

  30.08.2016. EUR 1250,31 

  30.09.2016. EUR 1250,31 

  30.10.2016. EUR 1250,31 

  30.11.2016. EUR 1250,31 

  30.12.2016. EUR 1250,31 

  30.01.2017. EUR 1250,31 

  28.02.2017. EUR 1250,31 

  30.03.2017 EUR 1250,31 

  30.04.2017. EUR 1250,31 

    16.05.2017. EUR 1250,28 

 

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

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

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

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

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

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

un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā. 

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

ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos 

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

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

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

 

46. 

Par projekta konkursu sadarbībā ar SIA  „Latvijas Mobilais Telefons”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=33946#p29
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Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, R.Freibergs), 

(G.Vācietis,  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. 46  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt no SIA „Latvijas Mobilais telefons” ziedojumu EUR 4981,83 (četri tūkstoši deviņi 

simti astoņdesmit viens eiro un 83 centi) apmērā un uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam 

Mārtiņam Bojāram slēgt ziedojuma līgumu ar SIA „Latvijas Mobilais telefons” saskaņā ar pielikumu 

Nr. 1. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc ziedojuma saņemšanas saskaņā ar ziedojuma līgumu slēgt  vienošanās saskaņā ar 

pielikumu Nr. 2 par finansējuma piešķiršanu un izlietošanu ar sekojošām personām:  

2.1. SIA „______” par 1 982,00 EUR piešķiršanu un izlietošanu mini rampas izveidei „Mārupes 

veikborda parkā”; 

2.2. Dzīvokļu īpašnieku biedrība „______” par 1000,00 EUR piešķiršanu un izlietošanu. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas slēgt vienošanās saskaņā ar pielikumu Nr. 3 par finansējuma 

piešķiršanu un izlietošanu ar tiesībām izmantot pašvaldības īpašumā esošos objektus projekta 

īstenošanai ar: 

3.1. biedrību „______” par 1999,83 EUR piešķiršanu un izlietošanu ar tiesībām izmantot 

pašvaldībai piederošo skeitparku Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē, nolūkā veikt tajā uzlabojumus.  

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas slēgt vienošanās saskaņā ar pielikumu Nr. 4 par tiesībām izmantot 

pašvaldības īpašumā esošos objektus projekta īstenošanai ar sekojošām personām:  

4.1. biedrību „______” par pašvaldības īpašumā esošās zemes Kantora ielā 97, Mārupē,  17,44  

kv.m. platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr. 5 lietošanu projekta „Publiskā velosipēdu apkopes 

stacija” īstenošanai; 

4.2. Mārupes ______ par pašvaldības īpašumā esošās zemes Kantora ielā 97, Mārupē,  4,21 kv.m. 

platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu Nr. 6 lietošanu projekta „Galda tenisa galds Mārupes 

iedzīvotājiem” īstenošanai. 

5. Pasākumu īstenot  Attīstības nodaļas budžeta ietvaros. 

 

47. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 

23/2015 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 47  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.  20/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2015. gada 

22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2015 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevumu 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.  

 

48. 



42 
 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības administrācijā 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 48  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. jūliju Mārupes novada pašvaldības administrācijā izveidot jaunu  amata vietu 

maketētājs (profesijas kods 7321 04), 33. saime II līmenis, 8.mēnešalgu grupa. 

 

49. 

Par lēmumprojekta „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanu un nolikuma 

„Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu” saskaņošanu un nosūtīšanu 

Valsts heraldikas komisijai  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 49  saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot lēmumprojektu Par lēmumprojekta „Par Mārupes novada pašvaldības 

apbalvojumu dibināšanu un nolikuma “„Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem”” saskaņā ar 

Pielikumu Nr. 1. 

2. Saskaņot nolikuma projektu „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” 

saskaņā ar pielikumu Nr. 2. 

3. Nosūtīt nolikuma projektu „Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem” Valsts 

heraldikas komisijai apstiprināšanai; 

4. Par lēmuma izpildi atbild Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļa.  

 

50.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.B. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 50.1  saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu 532,50 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību vairākās vieglatlētikas sacensībās un treniņnometnē Valmierā, no 2016. 

gada 14 .jūlija līdz 2016. gada 27. jūlijam, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar 

dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus sportista deklarētās dzīvesvietas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta 

ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.B., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) R.B., personas kods ______. 

4.Finansējumu pārskaitīt A.B., personas kods ______, uz kontu Nr. ______ „Nordea Bank AB 

Latvijas filiāle”, pēc administratīvā līguma parakstīšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā. 

 

50.2 
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Par finansiālu atbalstu sportistei A.A.L. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 50.2  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.A.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu 148,00 EUR  apmērā, lai daļēji 

segtu ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajā volejbola turnīrā AMBVoley, Espinho, 

Portugālē no 2016. gada 26. jūnija līdz 3. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) L.L., personas kods ______. 

4.Finansējumu pārskaitīt L.L., personas kods ______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas 

uz līgumā norādīto bankas kontu Nr. ______, AS SWEDBANK. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

51. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai  

„Pierīgas partnerība” konkursa „Mārupes novada daiļdārzs 2016” rīkošanai 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 51  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrības „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr.40008146170, finansiālu atbalstu EUR 

711,44 apmērā konkursa „Mārupes novada daiļdārzs 2016” rīkošanai saskaņā ar izdevumu aprēķinu 

tāmi. 

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta. 

3. Konkursa organizēšanas uzraudzību no Mārupes novada pašvaldības puses uzdot 

Mārupes novada domes Labiekārtošanas dienestam. 

4. Biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr.40008146170, nodrošināt saņemtā finansiālā 

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

norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu 

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

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

5. Deleģēt darbam biedrības izveidotajā žūrijas komisijā Mārupes novada pašvaldības 

pārstāvjus:  

 Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētāju, deputātu Pēteri Pikši; 

 Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju, 

deputātu Jāni Rušenieku; 

 Labiekārtošanas dienesta vadītāju Ziedīti Lapiņu; 

 Labiekārtošanas dienesta ainavu arhitekti Žaneti Salzirni; 

 Sabiedrisko attiecību speciālisti Uvu Bērziņu. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

 

52. 
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Par grozījumiem Mārupes novada domes 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.7/2013 

„Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 52  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 21/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada 

29.  maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā”” 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 pašvaldībai netiks nosūtīts 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 „Mārupes Vēstis”. 

 

53. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 

12/2014 „Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga 

dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 53  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  saistošos noteikumus Nr. 22/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2014. gada 

30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12/2014„Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām 

sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā”” 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 pašvaldībai netiks nosūtīts 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 „Mārupes Vēstis”. 

 

54. 

Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, A. Kirillovs, 

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

(L.Kadiģe, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaladībām” 37. panta 11. punktu, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 54  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei apmaksātu 

papildatvaļinājumu no 2016. gada 4. jūlija desmit darba dienas, t.i. līdz 2016. gada 15. jūlijam, par 
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nostrādāto laika periodu no 2014. gada 25. oktobra līdz 2015. gada 24. oktobrim un ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 2016. gada 22. augusta trīs nedēļas,  t.i. līdz 2016. gada 11. septembrim, par nostrādāto 

laika periodu no 2015. gada 25.oktobra līdz 2016. gada 24. oktobrim. 

1.2. Domes priekšsēdētāja vietniecei, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, piešķirt 

atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no domes priekšsēdētāja vietnieces mēnešalgas. 

 

55. 

Par Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja J.Rušenieka iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 55  saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Jānim Rušeniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu  no 2016. gada 18. jūlija vienu nedēļu,  t.i. līdz 

2016. gada  24. jūlijam,  un apmaksātu papildatvaļinājumu no 2016. gada 25. jūlija piecas darba dienas,  

t.i. līdz 2016. gada 29. jūlijam, par nostrādāto laika periodu no 2015. gada 20. jūnija līdz 2016. gada 19. 

jūnijam. 

 

56. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai „Pierīgas partnerība” fotokonkursa  

„Es Mīlu Mārupi” organizēšanai 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 56  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr.40008146170, finansiālu atbalstu EUR 

711,44 apmērā foto konkursa  „Es Mīlu Mārupi”  rīkošanai saskaņā ar iesniegumā iekļauto izmaksu 

aprēķinu tāmi. 

2. Izdevumus segt no Mārupes novada Kultūras nama budžeta. 

3. Biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr.40008146170, nodrošināt saņemtā finansiālā 

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

norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu 

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

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

4. Deleģēt darbam biedrības izveidotajā žūrijas komisijā Mārupes novada pašvaldības 

pārstāvjus:  

4.1. Iru Dūdumu - Kultūras nama direktori, domes deputāti; 

4.2. Pēteri Pikši – Attīstības komitejas vadītāju, domes deputātu; 

4.3. Jāni Rušenieku – Vides un komunālo jautājumu komitejas vadītāju, domes deputātu; 

4.4. Ilzi Žundi - Sabiedrisko attiecību speciālisti; 

4.5. Uvu Bērziņu - Sabiedrisko attiecību speciālisti; 

4.6. Elīnu Brigmani - Tūrisma organizatori; 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

57. 
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Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 2016. gada budžeta apstiprināšanu” 

apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 57  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 

2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 2016.gada 

budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

58. 

Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, 

A. Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma, N.Orleāns), „pret”   1 (J.Rušenieks),  „atturas”  3 

(A.Puide, R.Zeltīts, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 58  saskaņā ar pielikumu: 

1.Palielināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu 

par  74 459,00 EUR  (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro, 00 centi). 

2. Apstiprināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu 8 679 580,00 EUR (astoņi 

miljoni seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) apmērā un noteikt, 

ka tas sadalīts 8 679 580 kapitāla daļā, vienas daļas vērtība ir 1,00 EUR.  

3. Grozīt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” statūtu 5. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 8 679 580,00 EUR (astoņi miljoni seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši 

pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi). ” 

4. Pamatkapitāla palielinājumu veikt ar sekojošiem noteikumiem: 

„Slēgtas emisijas 

akciju laidiena noteikumi 

1.Akciju laidiena mērķis 

Slēgtas emisijas mērķis ir nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību – AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” ar nepieciešamu resursu piesaisti akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pamatdarbības veikšanai un mērķu sasniegšanai: 

1.1. Kohēzijas fonda projekta tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādei un projekta 

pieteikuma sagatavošanai 10 000 EUR apmērā; 

1.2. Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvei Vārpu ielā, Brūkleņu ielā, Tīraines ielā, Laimdotas 

ielā, Penkules ielā, Lapiņu dambī, Abavas ielā 15 525 EUR apmērā; 

1.3. Ūdensvada izbūvei Vētras ciemā 48 934 EUR apmērā.  

 

2.Līdzšinēja pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība 

Līdzšinējais pamatkapitāls ir 8 605 121,00 EUR (astoņi miljoni seši simti pieci tūkstoši viens 

simts divdesmit viens euro, 00 centi). Pamatkapitāls sastāv no 8 605 121 akcijām ar balsstiesībām. 

Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Pamatkapitāls ir ieguldīts pilnā apjomā. 

 

3.Palielināta pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība 
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Paredzēts, ka akciju emisijas rezultātā sabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts par summu 

74 459,00 EUR  (septiņdesmit četri tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi euro, 00 centi) apmērā. 

Plānots, ka pēc akcijas emisijas noslēgšanas pamatkapitāls sasniegs 8 679 580,00 EUR (astoņi miljoni 

seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi). 

Tādējādi akciju emisijā tiek emitētas  74 459 akcijas. Visas emitētās akcijas ir parastas akcijas ar 

balsstiesībām. Kopējā emitēto akciju nominālvērtība ir 74 459,00 EUR  (septiņdesmit četri tūkstoši četri 

simti piecdesmit deviņi euro, 00 centi). Katras akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Emitējamajām 

akcijām netiek noteikts vērtības uzcenojums. 

Akciju emisijā piedalās un uz emitējamām akcijām parakstās vienīgā akcionāra akciju turētājs 

Mārupes novada dome. Parakstītās akciju emisijas akcijas tiek apmaksātas ar naudas ieguldījumu līdz 

akciju emisijas noslēguma dienai. 

 

4.Akciju emisijas termiņi un parakstīšanās uz akcijām. 

Akciju emisija notiek no 2016.  gada 1. jūlija līdz 2016. gada 1. augustam. Parakstīšanās notiek 

Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00.” 

 

5.Uzdot AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu 

Uzņēmuma reģistrā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no akciju emisijas termiņa beigām.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

59. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta  lēmumā Nr. 2,  

protokols Nr. 14 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 59  saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt  Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta  sēdes nr. 14 lēmuma Nr.2, otro 

punktu izsakot  šādā redakcijā: 

2. Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:       Gaļina Sušiņina, 

   Laima Levanoviča, 

   Pēteris Pikše, 

Jānis Rušenieks. 

 

60.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 60.1  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Tīraines iela ______, kadastra Nr. ______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ ha platībā nosaukumu Tīraines iela, Tīraine, 

Mārupes novads un iekļaut nekustamā īpašuma I-77 Tīraines iela, kadastra Nr. ______, īpašuma sastāvā. 
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3.  Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā  un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Tīraines iela ______, Tīraine, Mārupes novads. 

5. 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). 

 

60.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 60.2  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Tīraines iela ______, kadastra Nr. 80760080093,  

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

dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ ha platībā nosaukumu Tīraines iela, Tīraine, 

Mārupes novads un iekļaut nekustamā īpašuma I-77 Tīraines iela, kadastra Nr. ______, īpašuma sastāvā. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā  un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Tīraines iela ______, Tīraine, Mārupes novads. 

5. 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). 

 

60.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 60.3  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Tīraines iela ______, kadastra Nr. ______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā nosaukumu Tīraines iela, Tīraine, Mārupes 

novads un iekļaut nekustamā īpašuma I-77 Tīraines iela, kadastra Nr.80760080386, īpašuma sastāvā. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā  un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Tīraines iela ______, Tīraine, Mārupes novads. 
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5. 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). 

 

60.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 60.4  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Tīraines iela ______, kadastra Nr. ______,  zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā nosaukumu Tīraines iela, Tīraine, Mārupes 

novads un iekļaut nekustamā īpašuma I-77 Tīraines iela, kadastra Nr. ______, īpašuma sastāvā. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – ______ha platībā  un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi Tīraines iela ______, Tīraine, Mārupes novads. 

5. 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). 

 

60.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 60.5  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajiem īpašumiem Penkules iela ______ , kadastra Nr. ______, un 

Kurpnieku iela ______, kadastra Nr. ______, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam „Nr.1” – ______ ha platībā un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Penkules 

iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1”  - ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

4.  Zemesgabalam „Nr.2” – ______ha platībā  un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Kurpnieku 

iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”  - ______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. 
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7. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

61. 

Par nekustamā īpašuma „Aizstrauti______”, kadastra Nr. ______,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 61  saskaņā ar pielikumu: 

1. Kā papildinājumu Mārupes pagasta saimniecības „Aizstrauti______1” detālplānojumam  

uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma „Aizstrauti______”, kadastra Nr. 

______, zemes vienības daļu ______ ha platībā, platību precizēt pie robežu uzmērīšanas. 

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

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

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

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

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

tālr.29242617; 

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

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

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

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

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

5. 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). 

 

62.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, A. 

Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”   1 (J.Rušenieks),  „atturas”  4 (R.Zeltīts, 

N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 62.1  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

 

62.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda, A. 

Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis, I.Dūduma), „pret”   1 (J.Rušenieks),  „atturas”  4 (R.Zeltīts, 

N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 62.2  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

62.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

Kirillovs, A. Mihailovs, G.Vācietis), „pret”   1 (J.Rušenieks),  „atturas”  5 (I.Dūduma, R.Zeltīts, 

N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 62.3  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

63. 

Par Attīstības komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 63 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājam Pēterim Pikšem 

apmaksātu papildatvaļinājumu no 2016. gads 15. jūlija desmit darba dienas,  t.i. līdz 2016. gada  

28. jūlijam, par nostrādāto laika periodu no 2014. gada 26. jūnija līdz 2015. gada 25. jūnijam. 

 

64. 

Par PII „Zeltrīti” dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) 

skolu sektora projektā un pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

A. Kirillovs, A. Mihailovs, R.Zeltīts, J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, A.Puide,  N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 64 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut pirmsskolas izglītības iestādei „Zeltrīti” piedalīties Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projektā un īstenot projekta iesniegumu atbilstoši 

Valsts izglītības attīstības aģentūras 2016. gada 31. maija lēmumam Nr. 8.3-1/2016. 

2. Pilnvarot pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” vadītāju Ivetu Jirgensonu veikt visas 

darbības, kuras ir nepieciešamas 1. punktā minētā projekta īstenošanai. 

3. Piešķirt pirmsskolas izglītības iestādei „Zeltrīti” līdzfinansējumu dalībai projektā  25% 

no apstiprinātās projekta summas 7 726,00 EUR.  

4. Izdevumus segt no pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” apstiprinātā budžeta 

saskaņā ar tabulā iekļauto finanšu resursu sadalījumu: 

 

Finanšu avoti Summa, EUR 

Kopējās projekta izmaksas 9 657,50 

Projekta finansējums 7 726,00 

Līdzfinansējums, 25%  1 931,50 
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Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.17.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/          Mārtiņš Bojārs   

 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  30. jūnijā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


