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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  30. novembrī  Nr. 15 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe,  Normunds Orleāns, Aleksandrs Mihailovs, Maija Bauda, 

Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Jānis Rušenieks, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Edgars 

Jansons, Renārs Freibergs. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Andrejs Kirillovs  - slimības lapa, 

Andris Puide – ārzemēs. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure,  

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

noteikšanu (4 gab.). 

3. Par adreses piešķiršanu (8 gab.). 

4. Par nosaukuma piešķiršanu (2 gab.). 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (13 gab.). 

6. Par 2016. gada 31. augusta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.4 (sēdes protokols Nr. 9) 

„Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu. 

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

8. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______ atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Veldzes”, kadastra Nr. ______. 

9. Par nekustamā īpašuma Bebru iela ____, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 
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10. Par nekustamā īpašuma „Stīgas” (kadastra Nr. ____) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

11. Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, 

ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 1. redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

12. Par nekustamā īpašuma „Skuju iela”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, ____ha platībā,  

pieņemšanu dāvinājumā.  

13. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Mārupes novadā. 

 

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

14. Par finansiālu atbalstu sportistiem (4 gab.). 

15. Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”  precizēšanu. 

16. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 24/2009 „Par pabalstu transporta pakalpojumiem”. 

17. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 18/2009 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”. 

18. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 23/2009 „Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”. 

19. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos 

Nr.19/2009 „Par apbedīšanas pabalstu”. 

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

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

21. Par līdzfinansējuma palielināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei. 

22. Par atbalsta piešķiršanu S.J. 

23. Par atbalsta piešķiršanu amatnieku un mājražotāju biedrībai „Radīts Mārupē”.  

24. Par saistošo noteikumu „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību 

atbalstu Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

25. Par Bērnu uzņemšanas komisijas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

26. Par saistošo noteikumu Nr. 23/2010 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” 

atcelšanu. 

27. Par grozījumiem  Mārupes novada domes  2016. gada 31. augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”. 

28. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.  

9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

dzēšanu  (5 gab.). 

30. Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām (2 gab.). 

31. Par „Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna” apstiprināšanu. 

32. Par nolikuma  „Par dokumentu apriti Mārupes novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

33. Par iepirkuma „Peldbaseina  Kantora ielā 97, Mārupē, būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

34.  Par mantiskā ieguldījuma veikšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. ____, 

pamatkapitālā un pamatkapitāla palielināšanu. 

35. Par projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes 

novadā” iesnieguma iesniegšanu. 

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

novadā” godalgu fonda izmaksu. 

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

investīciju plāna 2017. - 2019. gadam apstiprināšanu. 



3 
 

38. Par āra tenisa galda pieņemšanu dāvinājumā no Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta 

biedrības. 

39. Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmas „Slidošana” saskaņošanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

41. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ____ un ____ atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

Mazcenu aleja ____, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ____. 

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

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

43. Par saistošo noteikumu Nr. 46/2016  „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanai” apstiprināšanu. 

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

45. Par termiņa pagarināšanu. 

46. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību izbraukuma tirdzniecībā Mārupes novadā. 

 

Sēdes vadītājs  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

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

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

attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), (E. Jansons, R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā 

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 

Ziemciešu iela  (posmā no Lielās ielas līdz proj. zemes vienībai Nr.20( Ziemciešu iela 10)) – 0,12 

km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās.  

 

 2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 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 un Ūdru ielas daļa, 

Tīraine, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.2”, kadastra apzīmējumu ____, ____ ha platībā, noteikt zemes lietošanas 

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

1101). 

4. Zemesgabalam „Nr.1”, ____ha platībā  un t.sk. ēkām,  atstāt spēkā esošo adresi   Tīraines iela 

____,  Tīraine, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1”, kadastra apzīmējumu ____ , ____ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 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 Ūdru iela, Tīraine, Mārupes 

novads un iekļaut nekustamā īpašuma I-73 Ūdru iela, kadastra Nr. ____, īpašuma sastāvā. 

3. Zemesgabalam „Nr.2”, kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, noteikt zemes lietošanas 

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

1101). 

4. Zemesgabalam „Nr.1”,  ____ha platībā  un t.sk. ēkām,  atstāt spēkā esošo adresi   Tīraines iela 

____, Tīraine, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1”, kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikš 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Priežulejas”, kadastra Nr. ____, zemes ierīcības projektu kā 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „B”, ____ha platībā,  adresi „Apšulejas”, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „B”, kadastra apzīmējumu ____, ____ ha platībā, noteikt zemes lietošanas 

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

4. Zemesgabalam „A”, ____ha platībā,   atstāt spēkā esošo adresi „Priežulejas”, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „A”, kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajiem īpašumiem Pētera iela ____, kadastra Nr. ____, Veczariņu iela 

____, kadastra Nr. ____, Veczariņu iela ____, kadastra Nr. ____, Veczariņu iela ____, kadastra Nr. ____, 
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un Veczariņu iela ____, kadastra Nr. ____, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu 

platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.6”,  ____ha platībā,   nosaukumu Veczariņu iela, Mārupe, Mārupes 

novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.6”, kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

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

1101). 

4. Zemesgabalam „Nr.1”,  ____ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Pētera iela ____, 

Mārupe,  Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

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

6. Zemesgabalam „Nr.2”,  ____ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Veczariņu iela 

____, Mārupe,  Mārupes novads. 

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

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

8. Zemesgabalam „Nr.3”, ____ha platībā un t.sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Veczariņu iela 

____, Mārupe,  Mārupes novads. 

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

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

10. Zemesgabalam „Nr.4”,  ____ ha platībā un t.sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Veczariņu iela 

____, Mārupe,  Mārupes novads. 

11. Zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

zemes lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

12. Zemesgabalam „Nr.5”,  ____ha platībā un t.sk. ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Veczariņu iela 

____, Mārupe,  Mārupes novads. 

11. Zemesgabalam „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

zemes lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Lielā iela ____, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.25”, ____ ha platībā, adresi Ziemciešu iela 1, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 



7 
 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Lielā iela ____, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.26”, ____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 3, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Lielā iela ____, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.27”,  ____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.4 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Lielā iela ____, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.28”, ____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.5 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  11    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.24”, ____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.6 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.23”, ____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.7 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.22”,  ____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

\ 

3.8 

Par adreses piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  11    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.21” ____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 8, Mārupe, Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.1 

Par nosaukuma piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ____, un Lielā iela ____, kadastra Nr. 

____, atdalītajam zemesgabalam „Nr.61”, ____ ha platībā, nosaukumu  Lielā iela, Mārupe, Mārupes 

novads. 

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

3.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par nosaukuma piešķiršanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ____, un Lielā iela ____, kadastra 

Nr. ____,  atdalītajam zemesgabalam „Nr.62”, ____ha platībā, nosaukumu  Ziemciešu iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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5.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Paleju iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā, 

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

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

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

 

5.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Paleju iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ha platībā, 

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

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

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

 

5.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Paleju iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā, 

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

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

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

 

5.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 5.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Paleju iela, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha 

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

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

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

 

5.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha 

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

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

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

 

 

5.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha 

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

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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5.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha 

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

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

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

 

5.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha 

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

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

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

 

5.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ha 

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

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

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

 

 5.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 5.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ____, Mārupē, Mārupes novadā, ____ha 

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

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

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

 

5.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu iela ___, Mārupē, Mārupes novadā, ___ha platībā, 

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

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

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

 

5.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6. 

Par 2016. gada 31. augusta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.4 (sēdes protokols Nr. 9)  

„Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2016. gada 31. augusta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.4 (sēdes protokols 

Nr. 9) 1. punktu šādā redakcijā:  

„Mainīt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela ___, kadastra Nr. ___, zemes lietošanas mērķus: 
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1.1. ___ha platībā,  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods1101); 

1.2. ___ha platībā, Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001).” 

2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā0 viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

 

7.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis),  (E. Jansons, R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  

sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”    1 (J. Rušenieks),   „atturas”  2 (R. Zeltīts, N. Orleāns),  

Mārupes novada dome nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 7.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

7.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis),  (E. Jansons, R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  

sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”    1 (J. Rušenieks),   „atturas”  2 (R. Zeltīts, N. Orleāns),  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

7.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, J. Lagzdkalns, G.Vācietis),  (E. Jansons, R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  

sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”    1 (J. Rušenieks),   „atturas”  2 (R. Zeltīts, N. Orleāns),  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

8. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Veldzes”, 

kadastra Nr. ___ 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Veldzes”, kadastra Nr. ___, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem ___,  ___ha platībā,  un piešķirt adresi „Rūnas”, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___,   ___ha platībā,  zemes lietošanas mērķi – 

komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801). 

3.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___,  ___ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā  esošo 

adresi „Veldzes”, Mārupes novads. 

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). 

 

9. 

Par nekustamā īpašuma Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___),  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) 

detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) robežām, 

aptuveni ___ ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) īpašnieka 

pilnvaroto personu M.L., personas kods ___, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Stīgas” (kadastra Nr. ___)  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Stīgas”, Vētras, Mārupes novads 

(kadastra Nr. ___) teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. ___un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Stīgas”, Vētras, Mārupes novads (kadastra Nr. ___) robežām, 

aptuveni ___ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  
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4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Stīgas” (kadastra Nr. ___), Vētras, Mārupes novads, īpašnieku AS 

„___”, reģ. Nr. ___, 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 „Stīgas” (kadastra Nr. 8076 012 0195) īpašniekiem.  

 

11. 

Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot 

priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma  

grozīšanai, 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),  (E. Jansons, R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 

precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 

1.redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu sešas nedēļas. 

3. Ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un publicēt 

informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

Plkst. 15.30 ierodas deputāts E. Jansons,  

turpmākajā balsojumā piedalās. 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Skuju iela”, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ___, ___ha platībā,  pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons), (R. Freibergs domes 

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

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt no A.B., personas kods ___, dāvinājumā nekustamo īpašumu „Skuju iela”, 

Mārupes novads, kadastra Nr. ___, kas sastāv no zemes vienības ___ha platībā, ar mērķi izmantot to 

sabiedrības vajadzībām, t.i., pašvaldības ielas uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma „Skuju iela”, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, ___ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada pašvaldību 

un A.B., personas kods ___. 

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

ar nekustamā īpašuma „Skuju iela”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, ___ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā. 

 

13. 

Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Mārupes novadā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše/Administrācijas vadītājs K. Ločs. 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar   4   balsīm „par” (L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R.Zeltīts),   „pret”    2 (J. 

Rušenieks, N. Orleāns)   „atturas” 6 (E. Jansons, A. Mihailovs, I. Dūduma, J. Lagzdkalns, G. Vācietis, M. 

Bojārs), (R. Freibergs domes sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās),   

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr. 13.  

 

Deputāti vienojas par  domes sēdes 5 minūšu pārtraukumu. 

M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons), (R. Freibergs domes 

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

 

Izsludināt domes sēdes pārtraukumu uz 5 minūtēm. 

 

Plkst. 15.55 uz domes sēdi ierodas deputāts  Renārs Freibergs, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

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

 

14.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons), (R. Freibergs  no 

sēdes uz brīdi izgājis, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.P., personas kods ___, finansiālo atbalstu 450,00 euro apmērā, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar dalību sporta treniņnometnē Minskā, Baltkrievijā, no 2016.gada 15.marta līdz 25.martam, 

un dalību sporta treniņnometnē Mālpilī no 2016. gada 15. augusta līdz 25. augustam, saskaņā ar piestādīto 

izdevumu aprēķinu, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas treniņnometnē Mālpilī, no pašvaldības 

atbalsta tiek segtas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē uzrādītajiem izdevumiem, t.i.,  līdz 75 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

likumisko pārstāvi I.M., personas kods ___, un biedrību „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ.Nr. ___. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Peldēšanas federācija”, reģ.Nr. ___, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

14.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.D. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons), (R. Freibergs  no 

sēdes uz brīdi izgājis, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 14.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.D., personas kods ___, finansiālo atbalstu 300,00 euro apmērā, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar dalību starptautiskās BMX sacensībās „Fise world Montpellier” Monpeljērā, Francijā,  

2017. gadā no 24. maija līdz 28. maijam, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu, paredzot, ka ar 

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

uzradītajiem izdevumiem. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram administratīvo līgumu ar D.D., personas kods 

___. 

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

kontu a/s „Swedbank”, konta Nr. ___. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

14.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.P.  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons), (R. Freibergs  no 

sēdes uz brīdi izgājis, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”    nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.P., personas kods ___, finansiālu atbalstu 260,00 euro apmērā, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar dalību triatlona sacensībās IRONMAN 70.3 Otepē, Igaunijā, 2017. gada 5. augustā,  un 

dalību sacensībās (treniņnometnē) Otepē, Igaunijā, laika posmā no 2017. gada 19. jūlija līdz 2017. gada 

22. jūlijam, saskaņā ar iesniegto aprēķinu, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami 50% 

apmērā, bet ne vairāk kā 175,00 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

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

banka. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

14.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.O. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.O., personas kods ___, finansiālu atbalstu  300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, lai 

segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā, t.i., LaMSF licences un obligātās 

apdrošināšanas iegādi, sacensību dalības maksu un ceļa izdevumiem.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ___, un biedrību „ASI”, reģistrācijas Nr. ___. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

Biedrībai  „ASI”,  reģistrācijas Nr. ___, uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 
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5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15. 

Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība” precizēšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr. 32/2016 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

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

2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

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

„Mārupes vēstis”.  

 

16. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 

24/2009 „PAR  PABALSTU TRANSPORTA PAKALPOJUMIEM” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr. 37/2016 „Grozījumi Mārupes novada Domes Mārupes 

novada Domes 2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 24/2009 „Par pabalstu transporta 

pakalpojumiem”” 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 2017. gada 1. janvārī. 

 

17. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 18/2009 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr. 38/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2009. gada 

22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2009 „Par sociālajiem pabalstiem 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 2017. gada 1. janvārī. 

 

18. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 23/2009 „Par pabalstu jaundzimušo aprūpei” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr. 39/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2009. gada 

22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23/2009 „Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”” 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 2017. gada 1. janvārī. 

 

19. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 19/2009 „Par apbedīšanas pabalstu” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus  Nr. 40/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2009. gada 

22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/2009 „Par apbedīšanas pabalstu”” 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 2017. gada 1. janvārī. 
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20. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2016 

„Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus  Nr. 41/2016  „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 

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

veikšanai”” saskaņā ar pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā „Par 

pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā 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 2017. gada 1. janvārī. 

 

21. 

Par līdzfinansējuma palielināšanu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā sekojušus grozījumus, 

izsakot  Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5. sadaļas 2. punktu sekojošā redakcijā: 

„2. Dibinātāju līdzdalības maksājumu daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju 

skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā kalendārā gada 1. jūliju, 

pēc principa: 

2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir 1,85 euro (viens euro 

un 85 centi) par deklarēto personu; 

2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājumu apmērs ir 1,56 euro (viens euro un 

56 centi) par deklarēto personu”. 

2. Ar 2017. gada 1. janvāri paredzēt palielināt līdzfinansējuma Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldei apmēru atbilstoši lēmuma 1. punktā apstiprinātajiem nolikuma grozījumiem. 

3.  Pieņemto lēmumu, parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtīt Pierīgas izglītības, kultūras 

un sporta pārvaldei uz elektronisko adresi – olgerts.lejnieks@iksp.lv. 

 

22. 

Par atbalsta piešķiršanu S.J.  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

mailto:olgerts.lejnieks@iksp.lv
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1. Piešķirt S.J., personas kods ___, finansiālo atbalstu EUR 711,00 apmērā labdarības 

pasākuma  „Rūķu meistarklases” rīkošanai  Mārupes novadā 2016. gada 26. novembrī, 27. novembrī,  

4. decembrī un 11. decembrī, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. S.J., 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 piešķirto atbalstu nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada 

pašvaldības gadījumā budžetā. 

3. Piešķirt S.J., personas kods ___, tiesības lietot ar 100% nomas maksas samazinājumu 

sekojošās telpas: 

3.1. 2016. gada 26. novembrī plkst.11.00 - 13.00 Tīraines dienas centrā; 

3.2. 2016. gada 27. novembrī plkst.11.00 -13.00 Skultes dienas centrā; 

3.3. 2016. gada 4. decembrī plkst.11.00 - 13.00 Mārupes Kultūras nama foajē; 

3.4.  2016. gada 11. decembrī plkst.11.00 - 13.00 Jaunmārupes dienas centrā. 

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar S.J., personas kods ___, par  

3. punktā minēto telpu izmantošanu.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

23. 

Par atbalsta piešķiršanu amatnieku un mājražotāju biedrībai „Radīts Mārupē”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns,  G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),  (J. Rušenieks, kā 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. ___, finansiālo atbalstu EUR 711,00 apmērā 

radošo meistarklašu rīkošanai  Mārupes novadā 2016. gada 26. novembrī, 27. novembrī, 4. decembrī un 

11. decembrī,  saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. ___, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta 

izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma norises 

iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu neizlietošanas 

un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā piešķirto atbalstu 

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

3. Piešķirt biedrībai „Radīts Mārupē”, reģ. Nr. ___,  tiesības lietot ar 100% nomas maksas 

samazinājumu sekojošās telpas: 

3.1. 2016. gada 26. novembrī plkst.11.00 - 13.00 Tīraines dienas centrā; 

3.2. 2016. gada 27. novembrī plkst.11.00 - 13.00 Skultes dienas centrā; 

3.3. 2016. gada 4. decembrī plkst.11.00 - 13.00 Mārupes Kultūras nama foajē; 

3.4. 2016. gada 11. decembrī plkst.11.00 - 13.00 Jaunmārupes dienas centrā. 

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību „Radīts Mārupē”, reģ. 

Nr. ___, par 3. punktā minēto telpu izmantošanu.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

24. 

Par saistošo noteikumu Nr.  42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību 

atbalstu Mārupes novadā” apstiprināšanu  

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, 

un radošo darbību atbalstu 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 pašvaldībā netiks saņemts Vides aizsardzības un 

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

„Mārupes vēstis”.  

 

25. 

Par Bērnu uzņemšanas komisijas pašvaldības pirmsskolas  

izglītības iestādēs izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Bērnu uzņemšanas komisiju pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs šādā sastāvā 

Komisijas priekšsēdētāja:  Sarmīte Antiņa 

 

Komisijas locekļi:   Alda Bērziņa – Izglītības dienesta lietvede; 

    Iveta Timule – Jaunmārupes pamatskolas direktore; 

    Sigita Sakoviča – Mārupes pamatskolas dierektore; 

    Galina Grizāne – Mārupes novada Skultes sākumskolas direktore; 

    Iveta Jirgensone – pirmsskolas izglītības iestādes „Zeltrīti” vadītāja; 

    Biruta Antoneviča – pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte” vadītāja;  

    Ilze Celma – pirmsskolas izglītības iestādes „Mārzemīte” vadītāja.

  

2. Apstiprināt Bērnu uzņemšanas komisijas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26. 

Par saistošo noteikumu Nr. 23/2010 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar  10    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    nav,   „atturas”  3 (N. Orleāns, R. 

Freibergs, E. Jansons),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.  43/2016  „Par saistošo noteikumu Nr. 23/2010 „Par 

rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” atcelšanu saskaņā ar Pielikumu. 
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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”. 

 

27. 

Par grozījumiem  Mārupes novada domes  2016. gada 31. augusta  

saistošajos noteikumos Nr. 29/2016  

„Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”  

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu projektu Nr. 44/2016 „Grozījumi saistošajos noteikumos  

Nr. 29/2016 „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”” 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”. 

 

28. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 45/2016„Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 

12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 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”. 
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Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

29.1 

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

dzēšanu A.G. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst A.G., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 1696,87 (viens 

tūkstotis seši simti deviņdesmit seši euro un 87 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 424,08 

(četri simti divdesmit četri euro un 08 centi) par nekustamo īpašumu ___, Mārupe, kadastra Nr. ___, kas 

izveidojies pirms 2012 gada un 2012. gadā līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i.,  

2012.  gada 1. augustam. 

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

29.2 

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

dzēšanu SIA „___” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 342,11 (trīs simti četrdesmit divi euro un 

11 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 57,69 (piecdesmit septiņi euro un 69 centi) SIA „___”,  

reģistrācijas Nr. ___.  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

29.3 

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

dzēšanu SIA „___” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  12    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 11462,44 (vienpadsmit tūkstoši četri simti 

sešdesmit divi euro un 44 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 8819,48 (astoņi tūkstoši astoņi 

simti deviņpadsmit euro un 48 centi) SIA „___”,  reģistrācijas Nr. ___.  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

29.4 

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

dzēšanu R.B. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst R.B., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu Eur 291, 55 (divi 

simti deviņdesmit viens euro un 55 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu Eur 93,98 (deviņdesmit trīs 

euro un 98 centi) par nekustamo īpašumu ___, Mārupe, kadastra Nr. ___, kas izveidojies pirms  

2012. gada, 2012. gadā un 2013. gadā līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2013. gada 

6. septembrim. 

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

29.5 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un  

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, R.Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   „pret”    1 (J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29.5 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un ar to saistīto nokavējuma naudu 

sekojošām juridiskām personām: 

 

Nr. 

p.k. 

Juridiskās personas  

nosaukums 

Reģistrācijas 

 Nr. 

NĪN parāds 

 (EUR) 

1 ___ ___ 97,65 

2 ___ ___ 1610,8 

3 ___ ___ 895,66 

4 ___ ___ 497,52 

5 ___ ___ 2508,87 

6 ___ ___ 17874,73 

7 ___ ___ 1465,99 

  
KOPĀ 24951.22 

 

 

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

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

30.1 

Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Freibergs),   „pret”    nav, „atturas”  2 

(R. Zeltīts, E. Jansons),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz a/s „KNK mediji” piederošām  8000 kapitāla daļām SIA 

„Rīgas apriņķa avīze”, reģ. Nr. ___ 

2. Par pieņemto lēmumu ne vēlāk kā līdz 2016. gada 2. decembrim paziņot a/s „KNK mediji”  

valdei.  

 

30.2 

Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Freibergs),   „pret”    nav, „atturas”  2 

(R. Zeltīts, E. Jansons),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz a/s „KNK mediji” piederošām  7000 kapitāla daļām SIA 

„Rīgas apriņķa avīze”, reģ. Nr. ___ 

2. Par pieņemto lēmumu ne vēlāk kā līdz 2016. gada 2. decembrim paziņot a/s „KNK mediji” 

valdei. 

 

31. 

Par „Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna” apstiprināšanu 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, E. Jansons, R. Freibergs),   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt „Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plānu”. 

2. Publicēt „Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plānu” pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par „Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna” 

apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

 

32. 

Par nolikuma  „Par dokumentu apriti Mārupes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   „pret”    nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu  „Par dokumentu apriti Mārupes novada pašvaldībā”  saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Atcelt  Mārupes pagasta padomes 2005. gada  27. decembra sēdes Nr. 11 pieņemto lēmumu  

Nr. 43 „Par instrukciju „Dokumentu aprites kārtība Mārupes pagastā” apstiprināšanu”. 

 

33. 

Par iepirkuma „Peldbaseina  Kantora ielā 97, Mārupē, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt 

iepirkumu „Peldbaseina Kantora ielā 97, Mārupē, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.  

2. Izveidot iepirkumu komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētāja: Līga Kadiģe. 

       Komisijas locekļi:  Silvija Bartuševica; 

                                     Artis Dreimanis; 

                                      Jānis Lagzdkalns; 

                                      Laima Levanoviča; 

                                      Aida Lismane. 

                                     

Komisijas sekretāre – Iveta Strūģe. 

 

34. 

Par mantiskā ieguldījuma veikšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. ___, 

pamatkapitālā un pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar  12    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ieguldīt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ. Nr. ___, pamatkapitālā 

Mārupes novada pašvaldības bilancē esošos pamatlīdzekļus saskaņā ar Pielikumu  kā mantisko 

ieguldījumu. 

2. Palielināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ. Nr. ___, pamatkapitālu 

par 21 178 euro  (divdesmit viens tūkstotis  viens simts septiņdesmit astoņi euro) apmērā. 

3. Apstiprināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ. Nr. ___, pamatkapitālu 

8 700 758 euro (astoņi miljoni septiņi simti tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro) apmērā un 

noteikt, ka tas sadalīts 8 700 758 kapitāla daļās, vienas daļas vērtība ir 1 euro. 

4. Grozīt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ. Nr. ___, statūtu  

5. punktu un izteikt to šādā redakcijā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir 8 700 758  euro (astoņi miljoni 

septiņi simti tūkstoši septiņi simti piecdesmit astoņi euro). 

5. 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 nepieciešamo zemes īpašumu, kurš nepieciešams kapitālsabiedrības īpašumā esošo ēku 

un būvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā. 

 

2. Līdzšinējais pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju 

nominālvērtība. 

Līdzšinējais pamatkapitāls ir 8 679 580 euro (astoņi miljoni seši simti septiņdesmit deviņi tūkstoši 

pieci simti astoņdesmit euro) apmērā. Pamatkapitāls sastāv no 8 679 580 akcijām ar balsstiesībām. Vienas 

akcijas nominālvērtība ir 1 euro. Līdzšinējais pamatkapitāls ir ieguldīts pilnā apmērā. 

 

3. Palielinātā pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju 

nominālvērtība. 

Paredzēts, ka akciju emisijas rezultātā sabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts par summu 21 178 

euro (divdesmit viens tūkstotis viens simts septiņdesmit astoņi euro) apmērā. Plānots, ka pēc akcijas 

emisijas noslēgšanas pamatkapitāls sasniegs 8 700 758 euro (astoņi miljoni septiņi simti tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit astoņi euro) apmēru. 

 

Tādējādi akciju emisijā tiek emitētas 21 178 akcijas. Visas emitētās akcijas ir parastas akcijas ar 

balsstiesībām. Kopējā emitēto akciju nominālvērtība ir 21 178 euro (divdesmit viens tūkstotis viens simts 

septiņdesmit astoņi euro). Katras akcijas nominālvērtība ir 1 euro. Emitējamām 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 mantisko un naudas 

ieguldījumu līdz akciju emisijas noslēguma dienai. 

 

4. Akciju emisijas termiņi un parakstīšanās uz akcijām. 

Akciju emisija notiek no 2016. gada 30. novembra līdz 2016. gada 30. decembrim. Parakstīšanās 

notiek sabiedrības telpās Mārupes novadā Daugavas ielā 29, darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.11:00. 
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35. 

Par projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras  

attīstība Mārupes novadā” iesnieguma iesniegšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iesniegt projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība 

Mārupes novadā” iesniegumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā. 

2. Projekta īstenošanai aizņemties no Valsts kases 535 280,43 euro. 

3. Projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta nodrošināt priekšfinansējumu 305 619,79 

euro apmērā. 

4. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu 

pārvaldi. 

5. Par atbildīgo projekta vadīšanā un uzraudzībā, kā arī rezultātu rādītāju sasniegšanā 

noteikt Mārupes novada domes Attīstības nodaļu. 

 

36. 

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

godalgu fonda izmaksu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izmaksāt personu apvienībai V.Z. un A.T. (SIA „___” un SIA „___”) par iegūto pirmo vietu 

metu konkursā „Būvprojekta izstrāde biroja ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes novadā” godalgu 

2000,00 euro (divi tūkstoši euro) apmērā. 

2.                   Izmaksāt SIA „___”, reģ. Nr. ___,  par iegūto otro vietu metu konkursā 

„Būvprojekta izstrāde biroja ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes novadā” godalgu 1500,00 euro 

(viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā. 

3.                   Lēmuma izpildi par godalga izmaksu veikšanu uzdot Mārupes novada domes 

Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

37. 

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

un investīciju plāna 2017. - 2019. gadam apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam rīcības plānuun 

investīciju plānu 2017.– 2019.gadam saskaņā ar pielikumu. 
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2. Publicēt Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019.gadam rīcības plānu un 

investīciju plānu 2017.– 2019.gadam pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 

rīcības plānu un investīciju plānu 2017.– 2019.gadam apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

 

38. 

Par āra tenisa galda pieņemšanu dāvinājumā  

no Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrības  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrības, vienotais 

reģistrācijas Nr. ___, āra tenisa galdu ar kopējo vērtību 1816,00 eiro apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram noslēgt ar Mārupes vidusskolas izglītības 

un atbalsta biedrību, vienotais reģistrācijas Nr. ___, dāvinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram pēc Dāvinājuma līguma noslēgšanas 

pieņemt dāvinājumu no Mārupes vidusskolas izglītības un atbalsta biedrības, vienotais reģistrācijas  

Nr. ___, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, un nodot visus dokumentus Mārupes novada domes 

administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļai dāvinājuma uzņemšanai uzskaitē.  

 

39. 

Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmas „Slidošana” saskaņošanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39  saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu „Slidošana” saskaņā ar pielikumu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

40. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, N. Orleāns, J. Lagzdkalns, G.Vācietis, J. Rušenieks, R. Zeltīts, R. Freibergs),   (E. Jansons no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40  saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Kritumi”, Mārupes novadā, ___ha platībā,  zemes lietošanas 

mērķi  uz neapgūtu komercdarbības objektu apbūvi (kods 0800). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

http://www.marupe.lv/
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3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

41. 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem _______ un ______atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma Mazcenu aleja ______, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______ 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist no nekustamā īpašuma Mazcenu aleja ______, kadastra Nr. ______, atdalīt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ______– ______ha platībā,  un izveidot kā atsevišķu īpašumu. 

2.  Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______ zemes lietošanas mērķi no dabas 

pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) un zemi dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 

3.  Piekrist no nekustamā īpašuma Mazcenu aleja ______, kadastra Nr. ______, atdalīt zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ______ – ______ha platībā, un izveidot kā atsevišķu īpašumu. 

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

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

 

42. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2013. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 

„Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 36/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada 

29. maija saistošajos noteikumos Nr. 7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā”” precizētajā galīgajā redakcijā saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt zināšanai  Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas „Mārupes Vēstis”. 

 

43. 

Par saistošo noteikumu Nr. 46/2016 

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

apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 46/2016 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” saskaņā ar  pielikumu. 



33 
 

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.  

 

44.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.P.   

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44.1  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.P., personas kods ______, finansiālu atbalstu   160,00 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2017. gadā, t.i., LaMSF 

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

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, un biedrību „ASI”, reģistrācijas Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

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

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

44.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.P.L. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, R. Freibergs, A. 

Mihailovs, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44.2  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.P.L., personas kods ______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa izdevumiem uz sacensību vietām 2017. 

gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

M.P.L., personas kods ______, un biedrību „ASI”, reģ.Nr. ______. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „ASI”, reģ. Nr. ______, pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas uz pieteikumā norādīto bankas kontu. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

45. 

Par termiņa pagarināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   11    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Mihailovs, I. 

Dūduma, E. Jansons, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    nav,    „atturas”  2 (N. 

Orleāns, R. Freibergs),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45  saskaņā ar pielikumu: 

1. Pagarināt S.L. 2016. gada 20. oktobra iesnieguma (reģ. Nr. ______)  izskatīšanas termiņu 

līdz 2017. gada 20. februārim. 

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

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

 

46. 

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību  

izbraukuma tirdzniecībā Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Dūduma, E. Jansons, J. Lagzdkalns, J.Rušenieks, G.Vācietis, R.Zeltīts),   „pret”    nav,    „atturas”  2 (N. 

Orleāns, R. Freibergs),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 46  saskaņā ar pielikumu: 

 1. Uzdot izpilddirektoram izsniegt atļaujas alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma 

tirdzniecībā Mārupes novada domes organizētajā Ziemassvētku gadatirgū 2016. gada 18. decembrī, 

Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167. 

 2. Noteikt šādu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības produkciju – karstvīns, kurā maksimāli 

pieļaujamais absolūtā spirta daudzums nedrīkst pārsniegt 9 tilpumprocentus. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs      /paraksts/    Mārtiņš Bojārs 

 

 

Sēdi protokolēja    /paraksts/    Ilona Eglīte 


