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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  31. augustā  Nr. 9 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

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

Bauda, Andris Puide, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons, Jānis 

Lagzdkalns. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: 

Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Renārs Freibergs attaisnojošu iemeslu dēļ  domes sēdē nepiedalās. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Jolanta Kursiša, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par  nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (20 gab.). 

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

Spulgu iela _______, kadastra Nr. _______, un pievienošanu nekustamajam īpašumam  Gaujas 

iela, kadastra Nr. _______. 

3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Smaidas” (kadastra 

Nr. _______). 

4. Par Mārupes novada Tīraines ciema nekustamo īpašumu „Tīraines dārzi–1” un 

„Tīraines dārzi-2” detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

5. Par nekustamā  īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. 

_______), detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

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

1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

7. Par būvniecības turpināšanas pieļaujamību Druvas ielā 38, Mārupē. 

8. Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai - Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-

2026. gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu.  
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

9. Par finansiālu atbalstu sportistiem. 

10.Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu. 

11. Par Mazcenas bibliotēkas dokumentu apstiprināšanu. 

12. Par Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmu „Čaklo roku pulciņš 2”, 

„Tautiskās dejas”, „Teātra pulciņš” un „Dabaszinību un pētniecības mācību darbnīca” 

saskaņošanu. 

13. Par Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 2016./2017. – 2018./2019. 

mācību gadam saskaņošanu. 

14. Par saistošo noteikumu „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, 

kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē ” apstiprināšanu. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

15. Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības 

pakalpojumi Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

16.Par iepirkuma „Par tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”  

organizēšanu un komisijas izveidošanu. 

17. Par saistošo noteikumu „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

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

Nr. 28/2014 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ”.  

20. Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes 

novadā” apstiprināšanu. 

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

dzēšanu (10 gab.). 

22. Par velosipēdu apkopes stacijas pieņemšanu dāvinājumā no biedrības „Mārupes uzņēmēji”. 

23. Par nodibinājuma dibināšanu. 

24. Par iepirkuma „Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai un Mārupes novada 

pašvaldības iestādēm” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

25. Par Informācijas drošības noteikumu, Informācijas drošības politikas noteikumu un  

Informācijas drošības risku vadības noteikumu apstiprināšanu. 

26. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 21 (sēdes 

protokols Nr. 6). 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

28. Par nekustamā  īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

29. Par Mārupes novada domes īpašumā esošās ¼ domājamās daļas no īpašuma – zemes gabala 

ar  kadastra Nr. _______, _______platībā, atsavināšanu. 

30. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā. 

31. Par jaunas amata vietas izveidošanu Jaunmārupes pamatskolā. 

32. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes vidusskolā. 

33. Par Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 2016./2017. – 

2018./2019.mācību gadam saskaņošanu. 

 

M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību 
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  Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par darba kārtību nepiedalās),  (L.Kadiģē, N. Orleāns, R.Freibergs attaisnojošu iemeslu 

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību kopumā. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ziedleju iela _______, kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vītiņu iela 4, kadastra Nr. _______, zemes lietošanas 

mērķi: 

1.1. komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801) – _______ha platībā; 

1.2. trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702)  - _______ha platībā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt ēkas apsaimniekotāju. 

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

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

 

1.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Paleju iela 72, kadastra Nr.80760030664, 0,2352 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1251). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

4. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr. 1.3). 

 

1.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela _______, kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1251). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Lielā iela _______, kadastra Nr. _______, zemes 

lietošanas mērķus: 

1.1. _______ha platībā,  trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702); 

1.2. _______ha platībā, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1251). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt ēkas apsaimniekotāju. 

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

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

 

1.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 1.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežkalnu iela _______, kadastra Nr. _______, _______ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.7 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Daugavas iela _______, kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi (kods 0908). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.8 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Bebru iela _______, kadastra Nr. _______, _______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

Plkst. 15.20 ierodas deputāts E. Jansons, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

1.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 



6 
 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Konrādu iela _______, kadastra Nr. _______, zemes 

lietošanas mērķus: 

1.1. _______ ha platībā, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901); 

1.2. _______ ha platībā,  komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Māliņu iela _______, kadastra Nr. _______  - _______ ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Sēļu iela _______, kadastra Nr. _______  - _______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūvi (kods 0908). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 1.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Kurmales iela _______, kadastra Nr. _______  - 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ventas iela _______, kadastra Nr. _______  - _______ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.14 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Marijas iela _______, kadastra Nr. _______  - _______ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.15 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.15 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Mainīt nekustamajam īpašumam Tīraines iela _______, kadastra Nr. _______  - _______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 
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2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.16 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Viršu iela _______, kadastra Nr. _______  - _______ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi uz ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūvi (kods 

0902). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

1.17 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Kurpnieku 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). 

 

1.18 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Kurpnieku 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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1.19 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons), (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”   nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Kurpnieku 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). 

 

Plkst. 15.25 ierodas deputāts J. Lagzdkalns, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

1.20 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Kurpnieku 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). 

 

    2. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______atdalīšanu no nekustamā īpašuma Spulgu 

iela _______, kadastra Nr. _______, un pievienošanu nekustamajam īpašumam  Gaujas iela, 

kadastra Nr. _______ 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Spulgu iela _______, kadastra Nr. _______, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu  _______  - _______ha platībā, un iekļaut nekustamā īpašuma Gaujas iela, 

kadastra Nr. _______, īpašuma sastāvā. 

2. Atdalīt no nekustamā īpašuma Spulgu iela _______, kadastra Nr. _______, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu _______  - _______ha platībā, un iekļaut nekustamā īpašuma Atvaru iela, 

kadastra Nr. _______, īpašuma sastāvā. 

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). 

 



10 
 

3. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

nekustamajam īpašumam „Smaidas” (kadastra Nr. _______) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3  saskaņā ar pielikumu: 

1.  Izbeigt ar 2014. gada 29. janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 5.5 uzsāktā 

detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Rasenes” (kadastra Nr. _______) un „Smaidas” (kadastra 

Nr. _______) izstrādi. 

2. Atzīt par spēkā neesošu 2014. gada 10. februārī starp Mārupes novada domi, S. B. 

(personas kods _______) un G. Ū. (personas kods _______) noslēgto līgumu Nr. _______par 

detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Smaidas” (kadastra Nr. _______), 

Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā.  

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _______. 

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

6. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma „Smaidas” 

(kadastra Nr. _______), Mārupē, Mārupes novadā,  īpašniekiem M. R. , personas kods _______, J. Ļ., 

personas kods _______, R. R., personas kods _______, T. S., personas kods _______un T.K., 

personas kods _______, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

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

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

nekustamā īpašuma „Smaidas” (kadastra Nr.80760060288) īpašniekiem.  

 

4. 

Par Mārupes novada Tīraines ciema nekustamo īpašumu „Tīraines dārzi–1” un 

„Tīraines dārzi-2” detālplānojuma projekta apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Tīraines ciema nekustamo īpašumu „Tīraines dārzi–1” un 

„Tīraines dārzi-2” detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar apstiprināto detālplānojuma īstenošanas 

kārtību, paredzot tā realizāciju atbilstoši Mārupes novada Investīciju plānam. 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu ar 

Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

 

5. 

Par nekustamā  īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads 

 (kadastra Nr. _______), detālplānojuma projekta apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar    12  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. 

_______8), detālplānojuma projektu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1. 

pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai un 

līguma nosacījumiem; 

2.2. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektētās ielas (zemes vienība TR-2) un 

inženierkomunikāciju izbūvi, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām; 

2.3. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina visas nepieciešamās darbības, lai projektētās zemes 

vienības reģistrētu valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstītu zemesgrāmatā; 

2.4. Zemes vienība TR-1 (esošās Paleju ielas daļa) pēc izdalīšanas un ierakstīšanas 

Zemesgrāmatā ir nododama Mārupes novada pašvaldības īpašumā, vienojoties par atsavināšanas 

nosacījumiem; 

2.5. Zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc attiecīgās zonas ietvaros paredzētā ielas posma 

izbūves ar grants vai šķembu segumu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, izņemot zemes 

vienības Nr.1. ,2. ,3. un 4., kurām piekļuve un komunikāciju nodrošinājums paredzēts no Paleju ielas, 

un to nodalīšanas nosacījumi noteikti administratīvajā līgumā; 

2.6. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ielu 

Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību 

izbeigšanas brīdim; 

2.7. līdz pašvaldības lēmumam par izbūvēto ielu pārņemšanu, Detālplānojuma īstenotājam vai 

tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina to koplietošanas, tai skaitā caurbraukšanas funkcija;  

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

kārtībā. 

3.Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu 

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

administratīvā līguma nosacījumiem. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Paleju iela 88, 

Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. _______) īpašnieku ir O.U., personas kods _______, 

administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

7.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma Paleju iela 88, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. _______) īpašniekam. 

 

6. 

Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. _______), 1. zemes vienības 

un 2. zemes vienības detālplānojuma projekta apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns no 

sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. _______),  

1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma projektu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas 

kārtībai un līguma nosacījumiem 2 (divās) kārtās:  

2.1.1. I  kārta – ceļa izbūve zemes vienībā Nr.13 (ar pagaidu apgriešanās laukumu ceļa 

posma noslēgumā) un savienojuma ar Mežkalnu ielu izbūve, un zemes vienību Nr. 3, 4, 7, 8, 9, 10 un 

11 atdalīšana; 

2.1.2. II  kārtā - ceļa izbūve zemes vienībās Nr.12  un 14, un zemes vienību Nr.1, 2, 5 un 6 

atdalīšana; 

2.2. ceļu izbūvi atļauts īstenot divos posmos - pirmā posmā ar grants/šķembu segumu, bet 

otrā posmā veic gājēju ietves un ceļa cietā seguma izbūvi, nodrošina lietus ūdeņu novadīšanu un 

izveido ielas apgaismojumu; 

2.3. detālplānojuma īstenotāji nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju (izņemot 

gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) izbūvi atbilstoši detālplānojuma 

risinājumam, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām, kā arī ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu izbūvi līdz īpašumam „Cieceri”; 

2.4. centralizēto kanalizācijas tīklu projektēšana un izbūve tiek īstenota pēc tam, kad 

nodrošināta pieslēguma vieta centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Mežkalnu ielā; 

2.5. zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā 

vismaz šķembu līmenī, un ūdensapgādes tīkla izbūves attiecīgās kārtas ietvaros, un pie nosacījuma, ka 

nodalāmajai zemes vienībai ir nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pašvaldības vai valsts ceļam. 

Zemes vienības atļauts nodalīt vienlaikus visai detālplānojuma realizācijas kārtai vai pakāpeniski, 

ievērojot līguma nosacījumus par piekļuvi ceļam un elektroapgādes nodrošinājumu iepriekš 

atdalītajām zemes vienībām; 

2.6. ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ceļa posma izbūves ar 

grants vai šķembu segumu un ielas nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī, ūdensapgādes un 

elektroapgādes pieslēguma nodrošinājuma attiecīgajai zemes vienībai; 

2.7. detālplānojuma īstenotājiem, nododot īpašuma tiesības uz atdalītajām zemes vienībām 

ir pienākums tās nodrošināt ar tiesisko piekļuvi īpašumam; 

2.8. detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma 

tiesību izbeigšanas brīdim; 

2.9. līdz pašvaldības lēmumam par jaunizbūvētās ielas pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina šī ceļa koplietošanas, bet zemes vienībai Nr.12 

arī caurbraukšanas funkcija. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

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

saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

„Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. _______),  īpašniekiem SIA „_______”, reģ.Nr. _______, 

O.S., personas kods _______, SIA „_______”, reģ.Nr. _______ un D.D., personas kods _______, 

administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 
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7. 

Par būvniecības turpināšanas pieļaujamību Druvas ielā 38, Mārupē 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt, ka Administratīvās apgabaltiesas 2016. gada 30. maija  spriedumā lietā Nr. 

_______ konstatētos pārkāpumus dzīvojamās mājas Druvas ielā 38, Mārupē, būvniecībā ir iespējams 

novērst, izstrādājot jaunu projektu Dzīvojamās mājas pārbūvei atbilstoši SIA  „_______”, reģ. Nr. 

_______,  iesniegtajam priekšlikumam.  

2. Atļaut SIA  „_______”, reģ.Nr. _______,  turpināt dzīvojamās mājas Druvas ielā 38, 

Mārupē, būvniecību atbilstoši tās iesniegtajam pārbūves priekšlikumam, t.i. izstrādāt projektu 

minimālā sastāvā un iesniegt to izskatīšanai Mārupes novada Būvvaldē, lai saņemtu būvatļauju 

Būvniecības likuma 15. panta pirmās daļas kārtībā.  

3. Šo lēmumu nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai un pieteicējam administratīvajā 

lietā Nr. _______ - S.Ļ..  

 

8. 

Par Lokālplānojuma  Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu 

izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail 

Baltica būvniecībai izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (A. Kirillovs), „atturas”  1 

(A.Mihailovs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

robežām (shematiskais attēls Darba uzdevuma 1. pielikumā), 126,1 ha platībā, ievērojot šādus 

nosacījumus, kuri ir iekļaujami darba uzdevumā:  

1.1.precizēt lokālplānojuma robežu, paredzot to līdz valsts autoceļam visā posmā no A5 

krustojuma ar P-132 līdz Mārupes novada robežai ar Olaines novadu;  

1.2.ņemt vērā ar Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 14 (sēdes 

protokols Nr.7 ) apstiprinātu lokālplānojumu Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi”, kura 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ietverti nosacījumi par piekļuves un meliorācijas 

sistēmu pārkārtošanas risinājumiem; 

1.3.ņemt vērā iespējamo Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršruta izbūvi gar Valsts autoceļu 

A5, lokālplānojumā norādot minētās dzelzceļa līnijas iespējamo novietojumu un savietošanu ar 

dzelzceļa līnijas Rail Baltica risinājumiem; 

1.4. izstrādāt risinājumu autoceļa izbūvei, kas savienotu valsts autoceļu A5 un P-132 ar 

Starptautisko lidostu „Rīga”, piekļaujoties dzelzceļa līnijas Rail Baltica transporta koridoram.  

2. Apstiprināt lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. LP – 01/2016, ņemot vērā  

1. punkta 1.1, 1.2, 1.3 un 1.4 apakšpunktus. 

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

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar Ierosinātāju – Satiksmes ministriju 

un Izstrādātāju – pilnsabiedrību „RB Latvija”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

Ierosinātājam – Satiksmes ministrijai. 
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

9. 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.V. 

Ziņo komitejas vadītājas vietnieks  A.Kirillovs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt G.V., personas kods _______, finansiālo atbalstu 209,81 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskās sacensībās Polijā no 2016. gada 18. augusta līdz  

22. augustam, 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 slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

G.V., _______, likumisko pārstāvi A.V., personas kods _______. 

4. Finansējumu pārskaitīt A.V., personas kods _______, 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). 

 

10. 

Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes  

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājas vietnieks  A.Kirillovs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 28 (sēdes protokols  

Nr. 5).  

2. Izveidot Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvo padomi šādā sastāvā: 

Padomes priekšsēdētājs – domes administrācijas Attīstības nodaļas vadītājs; 

 

Padomes locekļi:  

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītājs; 

Sporta centra vadītājs; 

Sporta centra darbinieks; 

Biedrības „Pierīgas partnerība” pārstāvis;  

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis; 

Biedrības „Mārupes BMX klubs” pārstāvis; 

Biedrības “„Mārupes novada basketbola līga” pārstāvis; 

Biedrības Mārupes Auto Moto kluba „Bieriņi”” pārstāvis; 

Veikborda parka „Marupe Wake Park” pārstāvis; 

Ilmārs Jasinskis – Mārupes novada iedzīvotājs; 

Anrijs Survillo – Mārupes novada iedzīvotājs; 

Juris Kajaks – Mārupes novada iedzīvotājs; 

Andris Zēģele – Mārupes novada  iedzīvotājs; 

Jānis Lagzdkalns – Mārupes novada  iedzīvotājs; 

Renārs Freibergs – Mārupes novada  iedzīvotājs; 
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Edgars Jansons – Mārupes novada iedzīvotājs. 

3. Apstiprināt Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes 

nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

11. 

Par Mazcenas bibliotēkas dokumentu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājas vietnieks  A.Kirillovs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mazcenas bibliotēkas nolikumu.  

2. Apstiprināt Mazcenas  bibliotēkas lietošanas noteikumus.  

3. Apstiprināt Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu 

publiskas izmantošanas kārtību Mazcenas bibliotēkā. 

 

12. 

Par Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmu „Čaklo roku pulciņš 2”, „Tautiskās 

dejas”, „Teātra pulciņš” un „Dabaszinību un pētniecības mācību darbnīca” saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītājas vietnieks  A.Kirillovs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmas „Čaklo roku pulciņš 2”, 

„Tautiskās dejas”, „Teātra pulciņš” un „Dabaszinību un pētniecības mācību darbnīca” saskaņošanu” 

saskaņā ar pielikumu.  

 

13. 

Par Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu  

2016./2017. – 2018./2019.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītājas vietnieks  A.Kirillovs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2016./2017. –2018./2019. 

mācību gadam  saskaņā ar pielikumu.  

 

14. 

Par saistošo noteikumu „Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš 

saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājas vietnieks  A.Kirillovs. 

 

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

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

nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” saskaņā ar Pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus 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”. 

 

Vides un komunālo jautājumu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

15. 

Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības 

pakalpojumi Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

G.Vācietis, A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns),  „pret”    nav, „atturas”   2 (A.Kirillovs, 

E.Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 28/2016 „Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi 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”. 

 

16. 

Par iepirkuma „Par tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”  

organizēšanu un komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu  „Par tiesībām veikt 

atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”.   

2.Noteikt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs –  Mārtiņš  Bojārs. 

Komisijas locekļi –       Ivars Punculis, 

Līga Kadiģe, 

Edgars Jansons,  

Pēteris Pikše,  

Jānis Rušenieks, 
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Laima Levanoviča, 

                                     Gaļina Sušiņina, 

Ziedīte Lapiņa, 

Andrejs Kirillovs. 

 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

17. 

Par saistošo noteikumu „Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs J. Rušenieks. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus 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 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”.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

18. 

Par Attīstības komitejas priekšsēdētāja P. Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    11  balsīm „par” (M.Bojārs, M. Bauda, A. Kirillovs, A. Mihailovs, 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības komitejas priekšsēdētājam Pēterim Pikšem 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas no 2016. gada 1. septembra līdz 2016. gada 

14. septembrim, par nostrādāto laika periodu no  2015. gada 26. jūnija līdz 2016. gada 25. jūnijam. 

1.1. Attīstības komitejas priekšsēdētājam, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, piešķirt 

atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas. 

 

19. 

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

Nr. 28/2014 „NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA MĀRUPĒ”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

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

nav, „atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 31/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes  

2014. gada 7. novembra saistošajos noteikumos Nr. 28/2014 „Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē””, saskaņā ar  pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

 

20. 

Par saistošo noteikumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes 

novadā” apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”    nav, „atturas”  2 (A.Kirillovs, A. 

Mihailovs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

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

piemērošanas kārtību 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 2017. gada 1. janvārī.  

 

21.1 

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

dzēšanu J.J. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 14,20 Eur (četrpadsmit euro un 20 centi) 

un ar to saistīto nokavējuma naudu 6,83 Eur (seši euro un 83 centi) J.J., personas kods ______.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  
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21.2 

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

dzēšanu L. Š. 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst L. Š., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 90,20 Eur 

(deviņdesmit euro un 20 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 20,90 (divdesmit euro un 90 centi).  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

21.3 

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

dzēšanu SIA „________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 195,51 Eur (viens simts deviņdesmit pieci 

euro un 51 cents) un ar to saistīto nokavējuma naudu 145,29 (viens simts četrdesmit pieci euro un 29 

centi) SIA „______”, reģistrācijas Nr.______.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

21.4 

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

dzēšanu SIA „________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 21.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 230,79 Eur (divi simti trīsdesmit euro un 

79 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 160,08 Eur (viens simts sešdesmit euro un 8 centi) SIA 

„______”, reģistrācijas Nr. ______.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

21.5 

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

dzēšanu SIA „________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.5 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1226,85 Eur (viens tūkstotis divi simti 

divdesmit seši euro un 85 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 571,42 Eur (pieci simti 

septiņdesmit viens euro un 42 centi) SIA „ ______”, reģistrācijas Nr. ______.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

21.6 

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

dzēšanu SIA „________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.6 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 116,99 Eur (viens simts sešpadsmit euro un 

99 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 69,71 Eur (sešdesmit deviņi euro un 71 cents) SIA 

„______”, reģistrācijas Nr.40003877414.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 
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nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

21.7 

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

dzēšanu SIA „________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.7 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 64,47 Eur (sešdesmit četri euro un 47 

centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 51,29 Eur (piecdesmit viens euro un 29 centi) SIA 

„______”, reģistrācijas Nr. ______.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

21.8 

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

dzēšanu SIA „________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.8 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 416,02 Eur (četri simti sešpadsmit euro un 

2 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 359,83 Eur  (trīs simti piecdesmit deviņi euro un 83 centi) 

SIA „______”, reģistrācijas Nr. ______.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  
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21.9 

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

dzēšanu SIA „________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.9 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 3182,90 Eur (trīs tūkstoši viens simts 

astoņdesmit divi euro un 90 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 3577,77 Eur (trīs tūkstoši pieci 

simti septiņdesmit septiņi euro un 77 centi) SIA „______”, reģistrācijas Nr. ______.  

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

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

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

21.10 

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

dzēšanu SIA „_________” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”    1 (J. Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.10 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 47,91 Eur (četrdesmit septiņi euro un 91 

cents) un ar to saistīto nokavējuma naudu 40,95 Eur (četrdesmit euro un 95 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.  

 

22. 

Par velosipēdu apkopes stacijas pieņemšanu dāvinājumā no biedrības „Mārupes uzņēmēji”  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no biedrības „Mārupes uzņēmēji”, vienotais reģistrācijas Nr. 

________, velosipēdu apkopes staciju ar kopējo vērtību 2695,28 euro apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram noslēgt ar „Mārupes uzņēmēji”, 

vienotais reģistrācijas Nr. ________, dāvinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram pēc Dāvinājuma līguma noslēgšanas 

pieņemt dāvinājumu no biedrības „Mārupes uzņēmēji”, vienotais reģistrācijas Nr. ________, 

parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu, un nodod visus dokumentus Mārupes novada domes 

administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļai dāvinājuma uzņemšanai uzskaitē.  

 

23. 

Par nodibinājuma dibināšanu  

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, „atturas”  2 (A. Puide, E. 

Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Kopīgi ar VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, reģ.Nr. ________, SIA „F.Candera 

Jauno lidotāju klubs”, reģ.Nr. ________, un biedrību „F.Candera Aviācijas Tehnikas muzejs”, reģ.Nr. 

________, dibināt kopīgu nodibinājumu ar mērķi saglabāt kultūrvēsturisku mantojumu aviācijas jomā. 

 

2. Paredzēt Mārupes novada domes ieguldījumu nodibinājumā EUR 38827,04, kuru 

nodibinājums drīkst izlietot tikai šādā kārtībā (obligāti iekļaut statūtos):  

2.1. Izlietojuma mērķis – valdes locekļa atalgojums, kas nepārsniedz 7,48 EUR/stundā; 

2.2. Izlietojuma kārtība pa gadiem:  

2.2.1. Pirmajos 12 mēnešos no nodibinājuma dibināšanas brīža -  par pilnu darba laiku  

8 stundas dienā 5 darba dienas – līdz EUR 1553,08 mēnesī, ieskaitot darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas, līdz  EUR 18636,98 gadā, ieskaitot darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

2.2.2. Nākamajos 12 mēnešos (2.gads)- līdz EUR 776,54 mēnesī, ieskaitot darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,  līdz EUR 9318,49 gadā, ieskaitot darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

2.2.3. Nākamajos 12 mēnešos (3.gads) – līdz EUR 517,69 mēnesī, ieskaitot darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, līdz EUR 6212,33 gadā, ieskaitot darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

2.2.4. Nākamajos 12 mēnešos (4.gads) – līdz EUR 388,02 mēnesī, ieskaitot darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, līdz EUR 4659,24 gadā, ieskaitot darba devēja 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas; 

2.2.5. sākot ar 5. gadu pašvaldība nepiedalās atlīdzības izmaksāšanā valdes loceklim.  

 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram piedalīties nodibinājuma 

dibinātāju sapulcē un kopā ar lēmuma 1. punktā minētājām personām domes vārdā  pieņemt 

dibināšanas lēmumu, apstiprināt statūtus, iecelt valdi un padomi, ņemot vērā sekojošus nosacījumus: 

3.1. Nodibinājums tiek dibināts ar mērķi saglabāt kultūrvēsturisku mantojumu aviācijas jomā 

un izveidot aviācijas tehniskas muzeju; 

3.2. Nodibinājums tiek dibināts uz nenoteiktu laiku; 

3.3. Nodibinājuma pārvaldes institūcija – padome, kura sastāv no 3 locekļiem. Katrs padomes 

loceklis pārstāv vienu dibinātāju. Privātpersonas pārstāv viens loceklis; 

3.4. Nodibinājuma valde sastāv no viena valdes locekļa. Nodibinājuma dibināšanas brīdī 

valdes locekli ievēl dibinātāji, pēc tam par jebkādām izmaiņām valdē lemj padome.  Valde vismaz 

pirmajos 4 gados no nodibinājuma dibināšanas brīža pilda amata pienākumus par atlīdzību, kura tiek 

novirzīta no pašvaldības veiktā ieguldījuma līdzekļiem šī lēmuma 2. punktā atrunātajā kārtībā. Citiem 
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dibinātājiem ir tiesības jebkurā brīdī veikt līdzmaksājumus valdes loceklim izmaksājamā atlīdzībā 

neierobežotā apmērā; 

3.5. Nodibinājuma nosaukumā obligāti iekļaut vārdus „Mārupes novads”; 

3.6. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru prasījumu 

apmierināšanas, nododama vienai vai vairākām biedrībām vai nodibinājumiem, kuru mērķi ir 

radniecīgi Nodibinājuma mērķiem.  

 

24. 

Par iepirkuma „Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai un Mārupes novada pašvaldības 

iestādēm” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai un Mārupes novada pašvaldības iestādēm”.  

2. Izveidot iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs : Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:    Jānis Lagzdkalns; 

Laima Levanoviča; 

Līga Kadiģe; 

Pēteris Pikše; 

    Sarmīte Antiņa; 

Gunārs Svētiņš. 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

25. 

Par Informācijas drošības noteikumu, Informācijas drošības politikas noteikumu un  

Informācijas drošības risku vadības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, „atturas”  1 (E. 

Jansons), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Informācijas drošības noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Informācijas drošības politikas noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.2. 

3. Apstiprināt Informācijas drošības risku vadības noteikumus saskaņā ar Pielikumu 

Nr.3. 

 

26. 

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

(sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr.21 (sēdes protokols 

Nr. 6) sekojošu grozījumu: 

„Lēmuma 2. punktā aizstāt „G.Sušiņina” ar „ S.Ciganska”. 

2. Atcelt Mārupes novada Domes 2016. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 17 (sēdes protokols 

Nr. 6).  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

27.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis,  I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”   1 (J.Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.1  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

27.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis,  I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”   1 (J.Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.2  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

27.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis,  I. Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”   1 (J.Rušenieks), „atturas”  3 (R. Zeltīts, E. Jansons, A. 

Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.3  saskaņā ar pielikumu: 

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

 

28. 

Par nekustamā  īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mārupe, Mārupes novads  

(kadastra Nr. ________), detālplānojuma projekta apstiprināšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs/Attīstības nodaļas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    10  balsīm „par” (M.Bojārs, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts), (E. Jansons, J.Lagzdkalns no 

sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 9, Mārupe, Mārupes novads (kadastra  
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Nr. ________), detālplānojuma projektu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma  

1. pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. detālplānojums realizējams 2 (divos) posmos:  

2.1.1. Pirmā posmā veic tehnisko projektu izstrādi ielas un galveno inženierkomunikāciju 

izbūvei un izbūvē galvenās inženierkomunikācijas un ielu ar grants/šķembu segumu; 

2.1.2. Otrā posmā veic gājēju ietves un ielas cietā seguma izbūvi, nodrošina lietus ūdeņu 

novadīšanu un izveido ielas apgaismojumu. 

2.2. veicot inženierkomunikāciju izbūvi, jānodrošina iespēja izveidot pieslēgumus arī 

piebraucamajam ceļam piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem Stīpnieku ceļš 9A (kadastra  Nr. 

________) un Stīpnieku ceļš 9B (kadastra  Nr. ________); 

2.3. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina: 

2.3.1. ūdensapgādes tīkla pieslēguma Mārupes novada ūdensapgādes sistēmai Ābelīšu ielā 

izbūvi un izbūvē ūdensvadu arī īpašuma robežas garumā pa Stīpnieku ceļu;  

2.3.2. elektroapgādes sistēmas maģistrālo komunikāciju izbūvi piebraucamā ceļa sarkanajās 

līnijās un Stīpnieku ceļa sarkanajās līnijās, ietverot arī esošās 0,4kV elektropārvades gaisvadu līnijas 

pārvietošanu piebraucamā ceļa sarkanajās līnijās kā kabeļu līniju. 

2.4. Zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc ielas izbūves ar grants vai šķembu segumu un 

ūdensapgādes, un kanalizācijas inženierkomunikāciju izbūves; 

2.5. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ielas izbūves ar grants vai 

šķembu segumu un ūdensapgādes, un kanalizācijas inženierkomunikāciju izbūves, kā arī 

elektroapgādes nodrošinājuma konkrētajā zemes vienībā; 

2.6. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma 

tiesību izbeigšanas brīdim; 

2.7. Jaunveidojamā brauktuve izmantojama arī piekļūšanai piegulošajiem nekustamajiem 

īpašumiem Stīpnieku ceļš 9A (kadastra  Nr. ________) un Stīpnieku ceļš 9B (kadastra  Nr. ________), 

par ko noslēdzams ceļa servitūta līgums atbilstoši Detālplānojumā paredzētajam ielas novietojumam; 

2.8. līdz pašvaldības lēmumam par jaunizbūvētās ielas pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina šī ceļa koplietošanas funkcija; 

3.Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu 

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

administratīvā līguma nosacījumiem. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 

9, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. ________) īpašnieku A.G., personas kods ________, 

administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

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

 

29. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošās ¼ domājamās daļas no īpašuma – zemes gabala ar  

kadastra Nr. ________, ________ha platībā, atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29  saskaņā ar pielikumu: 
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1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošās  ¼ domājamās  daļas no zemes gabala 

Kalna ielā ________, Mārupē, ar kadastra Nr. ________, ________ha platībā, kas ierakstīts Mārupes 

novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ________.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs  -  izpilddirektors Ivars Punculis;. 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča; 

Attīstības komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše; 

Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Rušenieks; 

Juriste Skaidrīte Ciganska. 

3. Uzdot komisijai noteikt vērtību, pieaicinot vērtētāju.  

4. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieku. 

 

30. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. septembri Mārupes pamatskolā izveidot 1 likmi pedagogs karjeras 

konsultants (klasifikatora kods 2359 15), algas likme 680,00 EUR (seši simti astoņdesmit euro un 00 

centi). 

 

31. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Jaunmārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. septembri Jaunmārupes pamatskolā izveidot 1 likmi pedagogs karjeras 

konsultants (klasifikatora kods 2359 15), algas likme 680,00 EUR (seši simti astoņdesmit euro un 00 

centi). 

 

32. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes vidusskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. septembri Mārupes vidusskolā izveidot 1 likmi pedagogs karjeras 

konsultants (klasifikatora kods 2359 15), algas likme 680,00 EUR (seši simti astoņdesmit euro un 00 

centi). 
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33. 

Par Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmu  

2016./2017. – 2018./2019. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis,  A.Puide, I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns),  „pret”   nav, 

„atturas”  nav, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33  saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2016./2017. – 2018./2019. 

mācību gadam  saskaņā ar pielikumu.  

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.17.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/   Mārtiņš Bojārs   

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  2. septembrī 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


