
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  10. augustā  Nr. 8 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

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

Mihailovs, Andrejs Kirillovs, Jānis Rušenieks, Maija Bauda, Andris Puide, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: 

Ira Dūduma atrodas atvaļinājumā, 

Raivis Zeltīts  - tiešo darba pienākumu izpildē,  

Edgars Jansons komandējumā, 

Jānis Lagzdkalns – cits attaisnojošs iemesls. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1.Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi (5 gab). 

1.1. Avotu iela ___________, kadastra Nr. ____________; 

1.2. Avotu iela ___________, kadastra Nr. ___________; 

1.3. Tīraines iela ___________, kadastra Nr. ___________; 

1.4. Tīraines iela ___________, kadastra Nr. ___________; 

1.5. „Priežulejas”, kadastra Nr. ___________. 

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

noteikšanu (5 gab.). 

3. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma (3 gab.). 

3.1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___________ atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma „Ausmas”, kadastra Nr. ___________; 

3.2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___________ atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma „SIA Mārupe”, kadastra Nr. ___________; 



3.3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _________ atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma „Alpi”, kadastra Nr. _________, un pievienošanu nekustamajam īpašumam  C-13 

Stīpnieku ceļš  - Alpi - Dzirnieki, kadastra Nr. _________. 

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

5. Par nekustamo īpašumu „Eglaines-1” (kadastra Nr. _________) un „Eglaines-2” (kadastra Nr. 

_________), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu 

6. Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmuma Nr. 37 (protokols Nr. 6) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 33, Mārupe, 

Mārupes novads (kadastra Nr. _________)” atcelšanu. 

7. Par daļas no  nekustamā īpašuma Tīraines iela 32, kadastra Nr. _________,   pieņemšanu 

dāvinājumā. 

8.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 27 (sēdes protokols 

Nr. 7). 

 

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

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

10. Par mūzikas aprīkojuma dāvinājuma pieņemšanu no SIA „Kreiss”.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

Nr. 20/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā 2016. gadā”. 

12. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 27. maija  saistošajos noteikumos Nr. 

10/2015 „ Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu”. 

13. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 

11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”. 

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

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

15. Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo 

telpu kvalificētam speciālistam” apstiprināšanu. 

16. Par pienākuma vērtības noteikšanu. 

17. Par zemesgabala Zeltiņu ielā 128, Mārupē, nomas tiesību izsoles rezultātu  apstiprināšanu. 

18. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumā Nr. 40 (sēdes 

protokols Nr. 6). 

Par nekustamajā īpašumā „Mauriņi” ar kadastra Nr. _________ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra Nr. _________  daļas, Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

19. ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

20. Par Mārupes novada domes īpašumā esošā īpašuma – zemes vienības ar  kadastra Nr. 

_________, 1269 m2 platībā atsavināšanu. 

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

noteikšanu. 

22. Par Mārupes vidusskolas un PII „Mārzemīte” dalību Izglītības ministrijas projektu 

konkursā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās 

ievirzes sporta izglītības iestādēs”. 

23. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

24. Par iepirkuma „Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve” organizēšanu  un 

iepirkuma komisijas izveidošanu. 

25. Par finansiālu atbalstu sportistam V.F. 

26. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

 

 

 

 

 



M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs), (A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par 

darba kārtību nepiedalās), (I. Dūduma, R. Zeltīts, E. Jansons, J.Lagzdkalns  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 Avotu iela _________, kadastra Nr. _________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs), (A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Avotu iela _________, 

kadastra Nr. _________, Avotu ielas daļu _________ ha platībā, platību precizējot pie robežu 

iemērīšanas.  

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

brīvas izvēles. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

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

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

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

tālr.29242617; 

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

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

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

5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1. punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt Mārupes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

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). 

 

Plkst. 15.05. ierodas deputāts A. Puide, 

turpmākajos balsojumos piedalās. 

 

1.2 

Par nekustamā īpašuma Avotu iela _________, kadastra Nr. _________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Avotu iela _________, 

kadastra Nr. _________, Avotu ielas daļu _________ha platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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

brīvas izvēles. 

3. Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

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

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

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

tālr.29242617; 

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

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

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

5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1. punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt Mārupes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

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). 

 

1.3 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela _________, kadastra Nr. _________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Tīraines iela 

_________, kadastra Nr. _________, Tīraines ielas daļu _________ha platībā, platību precizējot pie 

robežu iemērīšanas.  

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

brīvas izvēles.  

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

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

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

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

tālr.29242617; 

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

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

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

5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1. punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt Mārupes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

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). 

 



1.4 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela _________, kadastra Nr. _________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma Tīraines iela 

_________, kadastra Nr. _________, Tīraines un Ūdru ielas daļas _________ha platībā, platību precizējot 

pie robežu iemērīšanas.  

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

brīvas izvēles. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

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

-ar SIA „Lattelecom”, Kleistu iela 5, Rīga, LV-1067, 67051456; 

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

tālr.29242617; 

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

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

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

5. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi saskaņā ar lēmuma 1.punktu un 

īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt Mārupes novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

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). 

 

1.5 

Par nekustamā īpašuma „Priežulejas”, kadastra Nr. _________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

Nr. _________, divos atsevišķos zemesgabalos ar platību ne mazāku par _________ha katru, platību 

precizējot pie robežu uzmērīšanas. 

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

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

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

3. Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

67027587; 

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

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

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

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



5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

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. Kirillovs, A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Robežnieki”, kadastra Nr. _________,  zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _________platībā, adresi „Jaunrobežnieki”, Mārupe, Mārupes 

novads. 

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

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

adresi „Robežnieki”, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Zemesgabalam „Nr.1”  -  _________ha platībā, atstāt spēkā esošos 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). 

 

2.2 

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. Kirillovs, A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Pilskalni”, kadastra Nr. _________,  zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _________ha platībā, nosaukumu C-13 Stīpnieku ceļš – Alpi 

– Dzirnieki, Marupes novads, un iekļaut nekustamā īpašuma  C-13 Stīpnieku ceļš  - Alpi – Dzirnieki, 

kadastra Nr. _________, īpašuma  sastāvā. 

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

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

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – _________ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi 

„Pilskalni”, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Zemesgabalam „Nr.1”  - _________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). 



 

 

 

 

2.3 

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. Kirillovs, A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Dzirnieku 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 C-13 Stīpnieku ceļš – Alpi 

– Dzirnieki, Marupes novads, un iekļaut nekustamā īpašuma  C-13 Stīpnieku ceļš  - Alpi – Dzirnieki, 

kadastra Nr.80760060163, īpašuma  sastāvā. 

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

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

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – _________ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi 

Dzirnieku iela _________, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Zemesgabalam „Nr.1”  - _________ 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. Kirillovs, A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Līčupes”, kadastra Nr. _________, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „B” – _________ha platībā, adresi „Urdziņas”, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „B”  - _________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „C” – _________ha platībā, adresi „Viduči”, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „C”  - _________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Paliekošajam zemesgabalam „A” – _________ha platībā,  atstāt spēkā esošo adresi „Līčupes”,  

Mārupes novads.  

7. Zemesgabalam „A”  - _________ha platībā, mainīt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 



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

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

 

 

2.5 

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. Kirillovs, A. 

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Vazdiķi”  Viskalnu iela _________, kadastra Nr. 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _________ha platībā, adresi Viskalnu iela _________, 

Tīraine, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.2”  - _________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – _________ha platībā un t. sk. dzīvojamai mājai,  un 

palīgēkām, atstāt spēkā esošo adresi Viskalnu iela _________, Tīraine,  Mārupes novads.  

5. Zemesgabalam „Nr.1”  - _________ha platībā, mainīt zemes lietošanas mērķi  uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūvi (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). 

 

3.1 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _________atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Ausmas”, kadastra Nr. _________Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Ausmas”, kadastra Nr. _________, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu _________ – _________ha platībā un piešķirt adresi „Skalbes”, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _________  - _________ha platībā zemes 

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

3. Paliekošajam zemesgabalam _________ha platībā un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi 

„Ausmas”, Mārupes novads. 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760110401 atstāt spēkā esošo zemes lietošanas 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.2 



Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _________atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„SIA Mārupe”, kadastra Nr. _________ 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

  

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, R.Freibergs, A.Puide), (A.Mihailovs  kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par šo lēmu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „SIA Mārupe”, kadastra Nr. _________, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu _________ – _________ha platībā, un piešķirt nosaukumu „Liellauki”, Mārupes 

novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _________  - _________ ha platībā, zemes 

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

3. 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 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _________ atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

„Alpi”, kadastra Nr. _________, un pievienošanu nekustamajam īpašumam  C-13 Stīpnieku ceļš  - 

Alpi - Dzirnieki, kadastra Nr. _________ 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide), (R.Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Alpi”, kadastra Nr. _________, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu _________  - _________ha platībā,  un iekļaut nekustamā īpašuma C-13 Stīpnieku ceļš  - 

Alpi - Dzirnieki, kadastra Nr. _________, īpašuma sastāvā. 

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). 

 

4.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   7  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs,  G.Vācietis), (R.Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu 

nepiedalās),  „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 2 (N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar   7  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs,  G.Vācietis), (R.Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu 

nepiedalās),  „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 2 (N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   7  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs,  G.Vācietis), (R.Freibergs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par šo lēmumu 

nepiedalās),  „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 2 (N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   7  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs,  G.Vācietis), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 3 (N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs), Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5. 

Par nekustamo īpašumu „Eglaines-1” (kadastra Nr. _________) un „Eglaines-2” (kadastra 

Nr. _________), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis),   „pret”   nav,  „atturas” 3 (N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs) , 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1.   Pārtraukt ar 2013. gada 18. decembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 3.1 (sēdes 

protokols  Nr. 10) nekustamam īpašumam „Eglaines-2” (kadastra Nr. _________),  Mārupē, Mārupes 

novadā, un ar 2014. gada 26. marta Mārupes novada domes lēmumu Nr. 6.3 (sēdes protokols Nr. 5) 

nekustamam īpašumam „Eglaines-1” (kadastra Nr. _________), Mārupē, Mārupes novadā, uzsākto 

detālplānojumu izstrādi. 

2. Atcelt ar 2013. gada 18. decembra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 3.1 (sēdes protokols 

Nr. 10) apstiprināto detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _________un ar 2014. gada 26. marta 

Mārupes novada domes lēmumu Nr. 6.3 (sēdes protokols  Nr. 5) apstiprināto detālplānojuma izstrādes 

darba uzdevumu Nr. _________. 

3. Izbeigt 2014. gada 6. janvārī starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma „Eglaines-2” 

(kadastra Nr. _________) īpašniekiem A.T.  un T.R. noslēgto līgumu Nr. _________par detālplānojuma 

izstrādi un finansēšanu. 

4. Izbeigt 2014. gada 3. aprīlī starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma „Eglaines-1” 

(kadastra Nr. _________)  īpašnieci T.K.  noslēgto līgumu Nr. _________par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu. 



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

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

 

 

 

6. 

Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmuma Nr. 37 (protokols  Nr. 6) 

„Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 33, Mārupe, 

Mārupes novads (kadastra Nr. _________)” atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija lēmumu Nr. 37 (sēdes protokols Nr. 

6) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 33, Mārupe, 

Mārupes novads (kadastra Nr. _________)”. 

2. Atcelt ar 2016. gada 26. maija Mārupes novada domes lēmumu Nr. 37 apstiprināto darba 

uzdevumu Nr. _________. 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā 

īpašuma Plieņciema iela 33 (kadastra Nr. _________) īpašniekam.  

 

7. 

Par daļas no  nekustamā īpašuma Tīraines iela 32, kadastra Nr. _________,    

pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

  1. Konceptuāli atbalstīt  nekustamā īpašuma Tīraines ielā 32, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. _________,   daļas _________  kv.m. platībā, vairāk vai mazāk cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot kadastrālās uzmērīšanas darbus, pieņemšanu  dāvinājumā no N.L.,  personas 

kods _________,  ar mērķi izmantot to  pašvaldības ielas uzturēšanai.  

2. Uzdod Mārupes novada domes  izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un N.L., personas kods _________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes rezultātā.  

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu.  

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

no nekustamā īpašuma Tīraines ielā 32, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _________,  pieņemšanu 

dāvinājumā, tajā skaitā segt izdevumu par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu 

izstrādi.  

 

8. 

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

(sēdes protokols Nr. 7) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 



 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izdarīt Mārupes novada domes 2016. gada lēmumā Nr. 27 (sēdes protokols Nr.7 ) sekojošu 

grozījumu: 

„Lēmuma 1. punktā aizstāt „Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāve – Evita Kausa” ar  

„ Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis – Artūrs Saveļjevs”. 

 

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

 

9.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.B. 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.B., personas kods _________, finansiālu atbalstu 300,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Pasaules Bridža spēlēs Vroclavā, Polijā, no 2016. gada 10. 

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

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

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _________, un biedrību „Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas Nr.40008022063.  

4. Finansējumu pārskaitīt uz biedrības „Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas 

Nr.40008022063, kontu Nr.LV20HABA0551006208627 SWEDBANK AS, pēc administratīvā līguma 

parakstīšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

9.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.V. 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),  (G.Vācietis kā ieinteresētā persona, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt G.V., personas kods _________, finansiālu atbalstu 150,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību sacensībās 2016. gada 30. jūlijā Berlīnē, Vācijā,  sacensībās 

2016. gada 7. augustā Laiusevalja, Igaunijā un sacensībās 2016. gada 3 .septembrī Tallinā, Igaunijā, 

saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar 

dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus sportista deklarētās dzīvesvietas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir 

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 



3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar G.V., likumisko 

pārstāvi R.V., personas kods _________. 

4. Finansējumu pārskaitīt uz R.V., personas kods _________, kontu Nr. _________ 

SWEDBANK AS, pēc administratīvā līguma parakstīšanas. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

9.3 

Par finansiālu atbalstu sportistei I.T. 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt I.T., personas kods _________, finansiālu atbalstu EUR 320,00 apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību Pasaules Masters regatē Kopenhāgenā, Dānijā, no 2016. gada 

8. septembra līdz 11. septembrim.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _________, un biedrību „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. _________.  

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai „Latvijas 

airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. _________, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

9.4 

Par finansiālu atbalstu sportistei B.F. 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt B.F., personas kods _________, finansiālu atbalstu EUR 320,00 apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību Pasaules Masters regatē Kopenhāgenā, Dānijā,  no 2016. gada 

8. septembra līdz 11. septembrim.  

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _________, un biedrību „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. _________.  

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai „Latvijas 

airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. _________, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

10. 

Par mūzikas aprīkojuma dāvinājuma pieņemšanu no SIA „Kreiss”  

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 



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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Pieņemt dāvinājumā no SIA „Kreiss”, reģ.Nr. _________, šādu mūzikas aprīkojumu ar 

kopējo vērtību 4 910,80 EUR:  

 Nosaukums    Daudzums Cena 

EUR 

Summa 

EUR 

Denon DN-300Z   Statnē liekams multimediju  1 354.55 354.55 

        atskaņotājs un radio      

Yamaha MG16XU   16 kanālu mikserpults ar efektiem 1 404.13 404.13 

Adam Hall SPS56B  Skandu statīvs   4 32.98 131.92 

Sennheiser E835   Dinamiskais kardioīda mikrofons 4 81.82 327.28 

Line 6 XD-V35    Digitālā radiomikrofona sistēma 2 164.46 328.92 

Adam Hall S5B   Mikrofona statīvs 8 22.23 177.84 

Adam Hall K3MMF2000 20 m mikrofona vads 6 16.45 98.70 

Adam Hall K3MMF1000 10 m mikrofona vads 2 9.83 19.66 

Adam Hall K3IPP0900 9 m instrumentu vads 2 9.00 18.00 

Sintezators    Sintezators    1 660.33 660.33 

Wireless Alto TS 112W Aktīvā skanda   2 376.03 752.06 

Alto TS115A 345   Aktīvā skanda   2 285.12 570.24 

Komutācijas kabeļu komplekts      1 41.32 41.32 

ShureSM 57    mikrofons, instrumentu, dinamiskais 2 86.78 173.56 

 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram noslēgt ar SIA „Kreiss”, reģ.Nr. 

_________, dāvinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Pēc Dāvinājuma līguma noslēgšanas Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes „Mārzemīte” vadītājai Ilzei Celmai pieņemt dāvinājumu no SIA „Kreiss”, reģ.Nr. _________, 

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

administrācijas finanšu un grāmatvedības nodaļai dāvinājuma uzņemšanai uzskaitē.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

11. 

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

Nr. 20/2015  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā 2016. gadā” 

Ziņo Finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Pieņemt  saistošos noteikumus Nr. 24/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2015. gada 

30. septembra   saistošajos noteikumos Nr.  20/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanas kārtību Mārupes novadā 2016. gadā”” 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”. 

 

12. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 27. maija  saistošajos noteikumos  

Nr. 10/2015 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izsniegšanu” 

Ziņo Finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Pieņemt  saistošos noteikumus Nr. 25/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2015.gada 

27.maija  saistošajos noteikumos Nr.10/2015 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izsniegšanu”” 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”. 

 

13. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo Finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Atcelt saistošos noteikumus Nr. 18/2016  „Grozījumi Mārupes novada domes  

2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un 

sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, kuri ir apstiprināti ar Mārupes novada domes 2016. gada  

26. maija lēmumu Nr.25 (sēdes protokols Nr. 6). 

2. Pieņemt saistošos noteikumus  Nr. 18/2016  „Grozījumi Mārupes novada domes  2010. 

gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko 

kārtību Mārupes novadā”, saskaņā ar Pielikumu. 

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

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

4.  Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  

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

 

14. 

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

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

Ziņo Finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 



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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2016. gada 29. jūnija saistošos noteikumus Nr. 21/2016 „Grozījumi Mārupes 

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

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā”, kuri apstiprināti ar Mārupes novada domes 2016. gada 29. 

jūnija lēmumu Nr. 52 (sēdes protokols Nr.7).  

2.  Pieņemt  saistošos noteikumus Nr. 21/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada 

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

jautājuma risināšanā”” saskaņā ar Pielikumu. 

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

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

4. 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. 

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

 

15. 

Par saistošo noteikumu „Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu 

kvalificētam speciālistam” apstiprināšanu 

Ziņo Finanšu komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 26/2016 „Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība 

izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam” 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 pienākuma vērtības noteikšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   1 (J.Rušenieks),  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Atcelt Mārupes novada domes 2015. gada 27. maija lēmumu „Par pienākuma vērtības 

noteikšanu” Nr. 33 (protokols Nr. 8).  

2. Noteikt pienākuma vērtību, atsavinot nekustamo īpašumu pret pienākumu, 128,06 EUR 

apmērā.  

 



17. 

Par zemesgabala Zeltiņu ielā 128, Mārupē, nomas tiesību izsoles rezultātu  apstiprināšanu 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Apstiprināt neapbūvētā zemesgabala ar kadastra Nr. _________, Zeltiņu ielā 128, 

Mārupē, Mārupes novads (kopplatībā 3756 kv.m.), nomas tiesību izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles 

protokolu, piešķirot nomas tiesības SIA „SBC Property",  reģ. Nr. _________.   

2. Apstiprināt nomas maksu 1007,10 + PNV 21% apmērā, kas kopsummā sastāda 1218,59 

EUR gadā. 

3.  Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar SIA „SBC Property",  reģ. Nr. 

_________, nomas līgumu saskaņā ar pielikumu  par zemesgabala ar kadastra Nr. _________, Zeltiņu ielā 

128, Mārupē, Mārupes novads (kopplatībā 3756 kv.m.), nomu bez izpirkuma un apbūves tiesībām, nomas 

termiņu nosakot 1 (viens) gads. 

 

18. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 26. maija  

lēmumā Nr. 40 (sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

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

Nr. 6) sekojošu grozījumu: 

 

„Lēmuma 1. punktā aizstāt „Mārupes novada domes administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja 

G. Sušiņina” ar „Mārupes novada domes juriste S. Ciganska”. 

2. Atcelt Mārupes novada domes 2016. gada 29. jūnija lēmumu Nr. 37 (sēdes protokols 

Nr.7).  

 

19. 

Par nekustamajā īpašumā „Mauriņi”  ar kadastra Nr. _________ ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra Nr. _________daļas, _________ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Konceptuāli atzīt, ka daļa no nekustamā īpašuma „Mauriņi”, Mārupes novads, kadastra 

apzīmējums _________ , ar kopējo platību _________  ha platībā ir nepieciešama pašvaldības funkciju 

pildīšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, un tā ir atsavināma. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijai  veikt darbības atsavināmā zemesgabala vērtības noteikšanai atbilstoši  Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajā kārtībā 



3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieku. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

20. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošā īpašuma – zemes vienības ar  kadastra Nr. _________, 

_________ m2 platībā, atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo zemes gabalu Sniķeru ielā ________, Mārupē, 

ar kadastra Nr. ________, ________ m2 platībā, kas ierakstīts Mārupes novada zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. ________.  

2. Pirms Pirkuma līguma noslēgšanas Ingai Rumpēterei, personas kods ________, veikt 

nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu par viņas īpašumā esošo jaunbūvi, kadastra apzīmējums ________, 

Sniķeru ielā ________, Mārupē, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētajā kārtībā un apmērā. 

3. Izveidot komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs  - izpilddirektors Ivars Punculis; 

Komisijas locekļi:   deputāts Pēteris Pikše; 

deputāts Jānis Rušenieks; 

juriste Skaidrīte Ciganska; 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

 

4. Uzdot komisijai noteikt nekustamā īpašuma vērtību, pieaicinot vērtētāju.  

5. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieku. 

 

21. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

` 1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Aizstrauti-________”, kadastra Nr. ________, zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ________ha platībā, adresi Mauriņu iela 20, Mārupe Mārupes 

novads. 

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

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt nekustamā īpašuma „Aizstrauti-1”, kadastra Nr. ________, zemesgabalam „Nr.1” – 

________ha platībā, adresi Mauriņu iela 18, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1”  - ________ha platībā, mainīt 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). 

 



22. 

Par Mārupes vidusskolas un PII „Mārzemīte” dalību Izglītības ministrijas projektu konkursā 

„Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās ievirzes sporta 

izglītības iestādēs”  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist pirmsskolas izglītības iestādes „Mārzemīte” un Mārupes vidusskolas dalībai Izglītības 

ministrijas projektā „Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās 

ievirzes sporta izglītības iestādēs” un slēgt līgumu par projekta īstenošanu atbilstoši Izglītības ministrijas 

2016. gada 6. maija rīkojumam Nr. ________un iepirkuma rezultātiem. 

2.      Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, iestāžu vadītājiem līdz 2016. gada 1. oktobrim veikt 

grozījumus iestāžu budžetā šādā apmērā:  

Finanšu avoti 

Mārupes 

vidusskola 
PII 

„Mārzemīte” 

Kopā 

EUR EUR EUR 

Valsts finansējums 
720,00 2 689,80 3 409,80 

Pašvaldības finansējums 720,00 2 689,80 3 409,80 

Kopā  1 440,00  5 379,60  6 819,60  

 

 

23. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),  (M.Bojārs kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram apmaksātu 

papildatvaļinājumu no 2016. gada 3. oktobra astoņas darba dienas,  t.i. līdz 2016. gada 12. oktobrim, par 

nostrādāto laika periodu no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 30. jūnijam un ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu no 2016. gada 13. oktobra divas nedēļas,  t.i. līdz 2016. gada 26. oktobrim, par nostrādāto 

laika periodu no 2015. gada 1. jūlija līdz 2016. gada 30. jūnijam. 

2.Domes priekšsēdētājam, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājuma 

pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas. 

 

24. 

Par iepirkuma „Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve” organizēšanu  

un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „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 

„Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve”.  

2. Izveidot iepirkumu komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis; 

Komisijas locekļi:  Ilze Krēmere; 

Jurijs Korņevs; 

Staņislavs Petrovskis; 

Žanete Salzirne. 

 

Komisijas sekretāre – Inga Galoburda. 

 

25. 

Par finansiālu atbalstu sportistam V.F. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

Mihailovs, J.Rušenieks, G.Vācietis, N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs),   „pret”   nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt V.F., personas kods ________, finansiālo atbalstu 480 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību sporta treniņnometnē Mālpilī no 2016. gada 15. augusta līdz 25. 

augustam, starptautiskajās peldēšanas sacensībās  2016. gadā Brēmenē, Vācijā, 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, t.i. līdz 100 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

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). 

 

26. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   7  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P. Pikše, M. Bauda, A. Kirillovs, A. 

Mihailovs,  G.Vācietis), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 3 (N.Orleāns, A.Puide, R.Freibergs), Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.17.00 

 

Pielikumā apstiprināti  42  (četrdesmit divi)  domes sēdes lēmumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       /paraksts/  Mārtiņš Bojārs   

 

 



Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine     /paraksts/     Ilona Eglīte 

 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2016. gada  12. augustā 

 

 

 

 

 

 


