
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2016. gada  30. martā  Nr. 3 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

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

Jānis Lagzdkalns, Maija Bauda, Normunds Orleāns, Edgars Jansons, Andris Puide, Gatis Vācietis, 

Pēteris Pikše, Renārs Freibergs. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Ira Dūduma – komandējumā, 

Raivis Zeltīts  - darba apsvērumu dēļ. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juriste Sarmīte Maščinska, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja  Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Izpilddirektors Ivars Punculis. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādi (11 gab.). 

nekustamam īpašumam Rožu iela _________, kadastra Nr. _________,  

nekustamam īpašumam  „Vilnīši”, kadastra Nr. _________,  

nekustamam īpašumam  „Vazdiķi”  _________, kadastra Nr. _________, 

nekustamam īpašumam  Upesgrīvas iela _________, kadastra Nr. _________,  

nekustamam īpašumam  „Līčupes”, kadastra Nr. _________,  

nekustamam īpašumam  „Zubiķi_________”, kadastra Nr. _________,  

nekustamam īpašumam  Plieņciema iela _________, kadastra Nr. _________, un  

Plieņciema iela _________, kadastra Nr. _________, 

nekustamam īpašumam  Druvas iela _________, kadastra Nr. _________ , 

nekustamam īpašumam  Mēmeles iela _________, kadastra Nr. _________, 

nekustamam īpašumam   Narcišu iela _________, kadastra Nr. _________, 

nekustamam īpašumam    „Pilskalni”, kadastra Nr. _________. 

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

noteikšanu (3 gab.). 



3. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

4. Par adreses piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu (4 gab.). 

5. Par nosaukuma piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu (2 gab.). 

6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (7 gab.). 

7. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

8. Par nekustamā īpašuma „Eglaines-1” (kadastra Nr. _________) detālplānojuma izstrādes 

darba uzdevuma termiņa pagarinājumu.  

9. Par nekustamo īpašumu „Bērzkalni” (kadastra Nr. _________) un „Bērzkalni-1” (kadastra Nr. 

_________) detālplānojuma realizāciju pa daļām. 

10. Par nekustamo īpašumu „Silaputniņi” un „Stilmaņi” detālplānojuma realizāciju pa daļām. 

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas” (kadastra Nr. 

_________). 

12. Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Zeltiņi” (kadastra Nr. _________) detālplānojuma 

realizācijas kārtībā. 

13. Par grozījumiem nekustamo īpašumu Priekuļu iela _________ (kadastra Nr. _________) un 

Puķu iela _________ (kadastra Nr. _________) detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

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

dārzi-2” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.  

15. Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

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

atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai  izstrādes darba uzdevuma Nr. LP-

_________precizēšanu. 

17. Par atlases kritēriju apstiprināšanu pārbūvējamā grants ceļa atlasei lauku teritorijā. 

18. Par  SIA „______” iesnieguma  izskatīšanu. 

19. Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes izveidošanu. 

 

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

20. Par grozījumiem Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikumā. 

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

22. Par finansiālu atbalstu deju kolektīvam „Mārupieši”. 

23. Par finansiālo atbalstu mūziķei B.H.. 

24. Par izglītības iestādes noteikšanu, kurai paredzēta atbalsta sniegšana darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” ietvaros. 

25. Par MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību organizēšanu Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām. 

26. Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes izveidošanu. 

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

28. Par darba grupas izveidi Latvijas valsts simtgades  ietvaros paredzēto pasākumu plānošanai 

un īstenošanai Mārupes novadā. 

29.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Mārupes BMX klubs”. 

30. Par Mārupes kausa izcīņas sacensību organizēšanu Mini – motokrosā Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām. 

31. Par amata vietas izveidošanu Mārupes mūzikas un mākslas skolā. 

32. Par atzinības raksta piešķiršanu (2 gab.). 
 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

33. Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē. 

34. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

35. Par daļas no nekustamā īpašuma Narcišu iela _________, kadastra Nr. _________, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

36. Par daļas no nekustamā īpašuma „Pilskalni” atsavināšanas atlīdzības summas apstiprināšanu.  

37. Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā Būvvaldē. 

38. Par uzturdevas kompensāciju Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem. 



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

40. Par iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības ēkas Bebru ielā 10, Mārupē, būvprojekta 

izstrāde”  organizēšanu un komisijas izveidošanu, 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

41. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta   saistošajos noteikumos 

Nr.14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā”. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

42. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

43. Par iepirkuma „Mārupes novada administrācijas un domes pakļautības iestāžu darbinieku 

personu risku apdrošināšana”  organizēšanu un komisijas izveidošanu. 
 

M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons), (I. 

Dūduma, R.Zeltīts 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 Rožu iela _________, kadastra Nr. _________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „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 Rožu iela _________, 

kadastra Nr. _________, zemesgabalu _________ha platībā,  platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

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

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

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

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 



1.2 

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

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „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 „Vilnīši”, 1. zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu _________, zemesgabalu _________ha, platību precizējot pie robežu 

iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

- ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

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

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

67496833; 

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

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

1.3 

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

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „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 „Vazdiķi” _________, 

kadastra Nr. _________, zemesgabalu _________ha platībā,  platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

 - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

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

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



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

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

1.4 

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

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „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 Upesgrīvas iela 

_________, kadastra Nr. _________, divus zemesgabalus ar platību ne mazāku par _________  ha katru 

un zemi zem Upesgrīvas ielas, platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

-ar AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu iela 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167, 

tālr.29242617; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

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

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

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

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

1.5 

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

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2015. gada 25. novembra Mārupes novada domes lēmumu Nr.1.4 (sēdes protokols  

Nr.19)  par nekustamā īpašuma „Līčupes”, kadastra Nr. _________, zemes ierīcības projekta izstrādi. 

2. Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei, sadalot  nekustamo īpašumu „Līčupes”, kadastra 

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

robežu uzmērīšanas. 



3. 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. 

4. Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

67027587; 

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

-ar AS  „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. 

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

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

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). 

 

1.6 

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

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma „Zubiķi_________”, 

kadastra Nr. _________, divus zemesgabalus ar platību ne mazāku par _________ha katru, platību 

precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

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

- ar AS  „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. 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). 

 

1.7 

Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela _________, kadastra Nr. _________, un  Plieņciema iela 

_________, kadastra Nr. _________, zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.7 saskaņā ar pielikumu: 

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

_________, kadastra Nr. _________, zemesgabalu _________ha platībā ar mērķi pievienot 

nekustamajam īpašumam Plieņciema  iela _________, kadastra Nr. _________, platību precizējot pie 

robežu iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

  - ar AS „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. 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). 

 

1.8 

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

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikt uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalot nekustamo īpašumu Druvas iela 

_________, Mārupē, kadastra Nr. _________, trīs zemesgabalos ar platību ne mazāku par _________ 

ha katru,  platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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). 

 

 

 

1.9 

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

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 



Pieņemt lēmumu Nr. 1.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, sadalot nekustamo īpašumu Mēmeles iela _______, 

kadastra Nr. _______, divos atsevišķos zemesgabalos ar platību ne mazāku par _______ha katru, platību 

precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

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

-ar AS  „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. 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). 

 

1.10 

Par nekustamā īpašuma Narcišu iela _______, kadastra Nr. _______, 

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.10 saskaņā ar pielikumu: 

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

kadastra Nr. _____, zemesgabalu _______ ha platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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 AS „Sadales tīkli”, Šmerļa iela 1, Rīga, LV - 1160, tālr.80200403; 

  - ar AS „Latvijas gāze”, Vagonu iela 20, Rīga, LV – 1009; 

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

-ar AS  „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 katrai pārņemamai ielas daļai 

saskaņā ar lēmuma 1.punktu un īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt 

Mārupes  novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

6. 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 „Pilskalni”, kadastra Nr. _____,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 



 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi, atdalot no nekustamā īpašuma „Pilskalni”, kadastra 

Nr. _____, zemesgabalu _____ha platībā, platību precizējot pie robežu iemērīšanas.  

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 AS „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. Zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi, katrai pārņemamai ielas daļai 

saskaņā ar lēmuma 1.punktu un īpašuma tiesību pārejas reģistrāciju uz pašvaldības vārda, finansēt 

Mārupes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  

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  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Kalves”, kadastra Nr. _____,  zemes ierīcības projektu 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, adresi „Ābeles”, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – _____ha platībā, adresi „Ķirši”, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā, adresi „Maksuri”, Mārupes novads. 

7. Zemesgabalam „Nr.3”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

8. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” – _____ ha platībā, nosaukumu Kalves ceļš, Mārupes novads. 

9. Zemesgabalam „Nr.4”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

10. Līdz jaunizbūvētā Kalves ceļa  pārņemšanai pašvaldības īpašumā, īpašniekam jānodrošina  

tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija. 

11. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.5”– _____ha platībā un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo 

adresi „Kalves”, Mārupes novads. 

12. Zemesgabalam „Nr.5”  - _____ha platībā, atstāt spēkā esošos zemes lietošanas mērķus – 

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

13. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 



14. 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  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons) „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Brīviņi-1”, kadastra Nr. _____,  zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, adresi Viskalnu iela _____, Tīraine, 

Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – Sportam un 

atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503). 

4. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.2” – _____ ha platībā, piešķirt adresi Kungu iela 2, 

Tīraine,  Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.2”  - _____ 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  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Mazā Dravnieku 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 Mauriņu iela 29, Mārupe, Mārupes 

novads. 

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

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” – _____ha platībā, adresi Mazā Dravnieku iela 5, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.3”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” – _____ha platībā, nosaukumu Dravnieku iela, Mauriņu iela, 

Mārupe, Mārupes novads. 

7.  Zemesgabalam „Nr.4”  - _____ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

8. Paliekošajam zemesgabalam „Nr.1” – _____ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi Mazā 

Dravnieku iela 1, Mārupe, Mārupes novads. 



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

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

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

Eglāju iela  (posmā no nekustamā īpašuma Ziedoņi-2 līdz Kalēju ielai) – 0,10 km garumā un 10 

m platumā sarkanajās līnijās.  

 

4.1 

Par adreses piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Kalēji-B”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.1” – _____ha platībā, adresi Eglāju iela 16, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela 16 apgrūtinājumus: 

2.1.  ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par adreses piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Kalēji-B”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.2” – _____ha platībā, adresi Eglāju iela 18, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela 18 apgrūtinājumus: 

2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201). 

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



4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.3 

Par adreses piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Kalēji-B”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.3” – _____ha platībā, adresi Eglāju iela 20, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela 20 apgrūtinājumus: 

2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.4 

Par adreses piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Kalēji-B”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.4” – _____ha platībā, adresi Eglāju iela 22, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela 22 apgrūtinājumus: 

2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju (kods 7312050201). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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



 

5.1 

Par nosaukuma piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Kalēji-B”,  kadastra Nr. _____, zemesgabalam „Nr.5” – 

_____ha platībā, nosaukumu Eglāju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela apgrūtinājumus: 

2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100). 

3. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi „Kalēji-B”, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103526213). 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.2 

Par nosaukuma piešķiršanu un apgrūtinājumu noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

_____ha platībā nosaukumu Birzes iela, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes ielai apgrūtinājumus: 

2.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija (kods 7312030100). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103526213?type=house


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

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

 

6.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 6.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 



 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Eglāju iela, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamajam īpašumam Āboliņu iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, 0,1292 ha 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

7. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, E. Jansons),  „pret”  1 (J.Rušenieks), „atturas” 3 (A.Puide, 

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



 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Eglaines-1” (kadastra Nr. _____) detālplānojuma izstrādes darba 

uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, E. Jansons) „pret”  nav, „atturas”  3 (N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Eglaines-1” (kadastra Nr. _____) 

izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr.______ Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumos 

Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajā 

procesuālajā kārtībā. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr.2014/10 derīguma termiņu 2 (divi) gadi no šī lēmuma pieņemšanas 

dienas. 

 

9. 

Par nekustamo īpašumu „Bērzkalni” (kadastra Nr. _____) un „Bērzkalni-1” (kadastra Nr. 

_____) detālplānojuma realizāciju pa daļām  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11   balsīm „par” (M.Bojārs,  N.Orleāns, R.Freibergs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, 

A. Mihailovs, M.Bauda, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, E. Jansons), „pret”   1 (J.Rušenieks), 

„atturas”  1 (A.Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar 2007. gada 26. septembra Mārupes pagasta padomes saistošajiem 

noteikumiem Nr. 34 apstiprināto Mārupes pagasta saimniecības „Bērzkalni” un „Bērzkalni-1” 

detālplānojumu realizēt pa daļām saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību 

(administratīvā līguma projekts lēmuma pielikumā). 

2. Detālplānojums īstenojams četrās izbūves kārtās. Trešās izbūves kārtas realizāciju 

atļauts sadalīt apakškārtās, ja tiek nodrošināta pagaidu apgriešanās laukuma izveide apakškārtas ietvaros 

izbūvējamā ceļa posma noslēgumā; 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotājiem, 

nekustamo īpašumu „Bērzkalni” (kadastra Nr. _____) un „Bērzkalni-1” (kadastra Nr. _____),  Mārupe, 

Mārupes novads, īpašniecēm A.P. (personas kods _____) un D.K. (personas kods _____), administratīvo 

līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas  Teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamo īpašumu „Bērzkalni” (kadastra Nr. _____) un „Bērzkalni-1” (kadastra Nr. _____) 

īpašniekiem.  

 

10. 

Par nekustamo īpašumu „Silaputniņi” un „Stilmaņi” detālplānojuma realizāciju pa daļām   

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, E. Jansons), „pret”   3 (J.Rušenieks, N.Orleāns, R.Freibergs), 

„atturas”  1 (A.Puide), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 



1. Atļaut ar 2005. gada 20. aprīļa Mārupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem Nr. 

5 apstiprināto Mārupes pagasta saimniecību „Silaputniņi” un „Stilmaņi”  detālplānojumu realizēt pa 

daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību (administratīvā līguma projekts lēmuma 

pielikumā). 

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

nekustamā īpašuma „Silaputniņi”, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. _____), īpašnieku Z.A. 

(personas kods _____), administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām saskaņā ar 1. 

pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas  Teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma „Silaputniņi”, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. _____),  īpašniekam.  

 

11. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

nekustamajam īpašumam „Dignitas” (kadastra Nr. _____) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

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

Mārupes novadā, teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _____. 

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

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

(kadastra Nr. _____) īpašnieku SIA „_____”, reģistrācijas Nr. _____, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

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

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

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

 

12. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Zeltiņi” (kadastra Nr. _____)  

detālplānojuma realizācijas kārtībā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  7   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, M.Bauda, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, 

P.Pikše, E. Jansons),  „pret”  1 (J.Rušenieks), „atturas” 5 (A.Puide, N.Orleāns, R.Freibergs, A. 

Mihailovs, A. Kirillovs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut precizēt ar 2014. gada 24. septembra lēmumu Nr. 10 (sēdes protokols Nr. 15) 

„Par nekustamā īpašuma „Zeltiņi” (kadastra Nr._______) detālplānojuma realizāciju pa daļām” 

apstiprināto detālplānojuma realizācijas kārtību, paredzot detālplānojuma īstenošanas II izbūves kārtu 

realizēt trīs apakškārtās. 

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

nekustamā īpašuma „Zeltiņi” (kadastra Nr. _____), Mārupe, Mārupes novads, īpašnieku Aivaru Upmali 

(personas kods _____) vienošanos par grozījumiem administratīvajā līgumā par detālplānojuma 

realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1. pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas  Teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.  

 

 

 



13. 

Par grozījumiem nekustamo īpašumu Priekuļu iela _____ (kadastra Nr. _____) un Puķu iela 

_____ (kadastra Nr. _____) detālplānojuma realizācijas kārtībā  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut precizēt ar 2015. gada 2. jūlija lēmumu Nr. 4 (ārkārtas sēdes protokols Nr. 10) 

„Par nekustamo īpašumu Priekuļu iela _____ (kadastra Nr. _____) un Puķu iela _____ (kadastra Nr. 

_____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojuma 

realizācijas kārtību, paredzot, ka zemes vienību Nr. 1, kurai ir nodrošināta reālā piekļuve pašvaldības 

ielai, atļauts nodalīt kā atsevišķu īpašumu pirms inženierkomunikāciju izbūves līdz pieslēguma vietai 

pie centralizētajiem tīkliem.  

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

nekustamā īpašuma Priekuļu iela _____ īpašniekiem  J.E.(personas kods _____) un A.E. (personas kods 

_____), un nekustamā īpašuma Puķu iela _____ (kadastra Nr. _____) īpašnieci I.M. (personas kods 

_____), vienošanos par grozījumiem administratīvajā līgumā par detālplānojuma īstenošanas kārtību, 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas  Teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamo īpašumu īpašniekiem.  

 

14. 

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

„Tīraines dārzi-2” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamo īpašumu „Tīraines dārzi–1” (kadastra Nr. 8076 008 0233) 

un „Tīraines dārzi-2” (kadastra Nr. _____), Tīrainē, Mārupes novadā, detālplānojuma projektu publiskai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr. 14). 

 

15. 

Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma  

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, 

J.Lagzdkalns, P.Pikše, E. Jansons),  „pret”  nav, „atturas” 5 (A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma 

projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

 

 



16. 

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

atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai  

izstrādes darba uzdevuma Nr. _____precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka lokālplānojuma izstrādes ietvaros sagatavojamie priekšlikumi atsevišķu zemes 

vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai izmantojami turpmākajā plānošanas procesā, neiekļaujot tos 

šī lokālplānojuma grafiskajā daļā un apbūves noteikumos.  

1. Pēc tam, kad noteiktas precīzas robežas teritorijām, kur veicami funkcionāla zonējuma 

grozījumi, izvērtējot grozījumu steidzamību, lemt par atsevišķu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu šīm 

teritorijām ar mērķi grozīt funkcionālo zonējumu.    

2. Apstiprināt precizēto lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano 

līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai 

izstrādes darba uzdevumu Nr. _____ (saskaņā ar pielikumu) 

3. Lokālplānojuma izstrādē izmantot jau saņemtos institūciju nosacījumus lokālplānojuma 

izstrādei, nepieprasot tos atkārtoti.  

4. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai D.Žīgurei par pieņemto lēmumu informēt 

detālplānojuma Izstrādātāju SIA „Metrum” un ievietot informāciju par precizēto lokālplānojuma darba 

uzdevumu Mārupes tīmekļa vietnē un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

17. 

Par atlases kritēriju apstiprināšanu pārbūvējamā grants ceļa atlasei lauku teritorijā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt 2015. gada 25. novembra domes lēmumu Nr. 10 „Par atlases kritēriju apstiprināšanu 

pārbūvējamā grants ceļa atlasei lauku teritorijā”. 

2. Apstiprināt atlases kritērijus pārbūvējamā grants ceļa atlasei šādā redakcijā: 

Kritērijs Vērtēšanas sistēma – punktu skala 

Ceļš ir pašvaldības īpašumā:* 

 

Ir 

Nav 

 

Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts. 

 

1  

0  

 

Ceļš atrodas ārpus ciemu 

teritorijām:* 

 

Jā 

Nē 

Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts. 

 

1  

0  

 

Ceļš ir caurbraucams:* 

 

Ir 

Nav 

Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts. 

 

1  

0  

 



Pa ceļu ikdienā nepārvietojas 

transportlīdzekļi, kuru pilna masa 

pārsniedz 15 t:* 

 

Jā 

Nē 

Kritērijā jāsaņem ne mazāk kā viens punkts. 

 

 

 

1  

0  

 

* Ceļš tiek vērtēts tikai tādā gadījumā, ja šajā kritērijā saņemts ne mazāk kā 1 punkts. Ja saņemti  

0 punkti, ceļš turpmāk vērtēts netiek.  

 

Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas 

lauksaimniecības produkcijas ražošanas 

un/vai pārstrādes objekts:* 

 

Nē 

           Jā 

 

 

 

 

0 

4 

Ceļam pieguļošajā teritorijā atrodas 

uzņēmums:* 

 

Nē 

           Jā 

 

 

 

0 

2 

Ceļu pieteikušo lauksaimniecības 

produkcijas ražotāju un/vai pārstrādātāju, 

uzņēmēju un iedzīvotāju skaits:* 

 

1 -2 

3-4 

5+ 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

* Vērtēšanā tiek ņemti vērā objekti, piekļūšana pie kuriem iespējama, izmantojot pārbūvējamo 

ceļu. 

 

18. 

Par SIA „_________” pieteikuma izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide),  „pret”  nav, „atturas”  3  (N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apturēt būvatļaujas Nr. _____darbību un uzdot SIA „_____” četru mēnešu laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža iesniegt apliecinājumu  nekustamā īpašuma „______”, kadastra Nr. _____,  tiesiskas 

piekļuves nodrošināšanai.  

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

Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

19. 

Par Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās padomes izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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



 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt Tūrisma konsultatīvās padomes izveidi. 

2. Uzdot attīstības nodaļas vadītājai organizēt Mārupes novada Tūrisma konsultatīvās 

padomes nolikuma izstrādi, paredzot  tajā konsultatīvās padomes sastāvu.  

3. Izstrādāto nolikuma  projektu sagatavot izskatīšanai 2016. gada aprīļa Mārupes novada 

domes attīstības komitejas sēdē.  

 

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

 

20. 

Par grozījumiem Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikumā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  12   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  nav, „atturas” 

1 (J.Rušenieks), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikuma 1.sadaļas „Vispārīgie jautājumi” 

7.punktu sekojošā redakcijā:  

„7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vietas: 

 Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV – 2166 

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, LV – 2138 

Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV – 2166”. 

 

21.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei  K.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

  

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

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, J.Rušenieks),  „pret”  1 (N.Orleāns), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Atteikt piešķirt K. B., personas kods _____, finansiālu atbalstu  473,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību šaušanas sacensībās 1st World Deaf Shooting Championships 

2016, Kazaņa, Krievijā no 2016. gada 7. septembra līdz 16. septembrim. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

21.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

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

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, J.Rušenieks),  „pret”  2 (N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Atteikt piešķirt E.B., personas kods _____, finansiālu atbalstu 700,00 EUR apmērā, lai  segtu 

izdevumus, kas saistīti ar E.B. dalību hokeja treniņnometnē Brocēnos no 2016. gada 18. jūlija līdz 

31.jūlijam. 



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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

21.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.C. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt R.C., personas kods _____, finansiālu atbalstu 200,00 EUR apmērā dalībai 

starptautiskajā hokeja turnīrā World Selects Invitational Helsinkos, Somijā no 2016. gada 26. aprīļa līdz 

30. aprīlim  hokeja izlases komandas „Prizma/Pārdaugava 03” sastāvā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

R.C.,  personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) A.C., personas kods _____, un biedrību _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai _____, 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). 

 

21.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam  A.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt A.L., personas kods _____, finansiālu atbalstu 200,00 EUR apmērā dalībai 

starptautiskajā hokeja turnīrā World Selects Invitational Helsinkos, Somijā no 2016. gada 26. aprīļa līdz 

30. aprīlim hokeja izlases komandas „Prizma/Pārdaugava 03” sastāvā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

A.L., personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) A.L., personas kods _____, un biedrību _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai _____, 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). 

 

21.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.A.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.A., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2016. gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 



aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas 

izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50 % apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

E.A., personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) K.A., personas kods _____ un biedrību „_____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „_____, 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). 

 

21.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.S. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.S., personas kods _____, finansiālu atbalstu 419,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnē Spānijā Lloret de Mar no 2016. gada 16. marta līdz 2016. 

gada 14. aprīlim, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

D.S., personas kods _____, un biedrību _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai _____, 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). 

 

22. 

Par finansiālo atbalstu deju kolektīvam „Mārupieši” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, M.Bauda, 

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, A.Puide) „pret”  2 (E.Jansons, J.Rušenieks), „atturas” 2 (N.Orleāns, 

R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt vidējās paaudzes deju kolektīvam „Mārupieši” finansiālu atbalstu EUR 19848,99, lai 

segtu ceļa izdevumus, kas saistīti ar kolektīva dalību Starptautiskajā folkloras festivālā Brazīlijā no 

2016. gada 12. augusta līdz 2016. gada 20. augustam, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Uzdot Izpilddirektoram nosūtīt komandējumā  uz Brazīliju, Starptautisko folkloras festivālu 

no  2016. gada  12. augusta līdz 2016. gada 20. augustam vidējās paaudzes deju kolektīva „Mārupieši” 

vadītāju Guntu Skuju, personas kods  _____,  ar komandējumu saistītās izmaksas sedzot  no Mārupes 

novada pašvaldības budžeta Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” noteiktajā kārtībā. 

3. Pilnvarot Izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumā, mainīt vidējās paaudzes deju kolektīva 

„Mārupieši” sastāvu, kurš dodas uz Starptautisko folkloras festivālu Brazīlijā no  2016. gada   

12. augusta līdz 2016. gada 20. augustam. 

4. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

5. Lēmuma 1.punktā minēto finansējumu pārskaitīt biedrībai „Vidējās paaudzes deju kolektīvs 

Mārupieši”, _____, pēc attiecīga rēķina saņemšanas. 



6. Biedrībai „Vidējās paaudzes deju kolektīvs Mārupieši”, _____, nodrošināt saņemtā finansiālā 

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

norises, iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. Finansiālo līdzekļu 

neizlietošanas un/vai nepienācīgās izlietošanas (neatbilstoši piešķiršanas mērķim) gadījumā 

nekavējoties ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības gadījumā budžetā. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

23. 

Par finansiālu atbalstu mūziķei B.H. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt B.H., personas kods _____, finansiālu atbalstu EUR 115,13, lai segtu ceļa 

izdevumus un daļēji dzīvošanas izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību Starptautiskajā mūzikas 

instrumentālistu konkursā „Mazā muzikālā mozaīka”, Lietuvā. 

2. Izdevumus segt no kultūrai paredzētā budžeta. 

3. Lēmuma 1. punktā minēto finansējumu pārskaitīt B.H.  likumiskajam pārstāvim, J.H., 

personas kods _____, uz kontu _____. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

24. 

Par izglītības iestādes noteikšanu, kurai paredzēta atbalsta sniegšana darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības 

iestāžu mācību vidi” ietvaros 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt Mārupes vidusskolu kā vispārējās izglītības iestādi,  kurai paredzēts sniegt atbalstu 

darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”  8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi”  ietvaros. 

 

25. 

Par MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību organizēšanu Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Organizēt MTB kalnu riteņbraukšanas sacensības Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2016. gadā dažādu vecumu grupām. 



2. Paredzēt  pasākuma organizēšanai līdzfinansējumu no Mārupes novada domes budžeta līdz 

25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu 

riteņbraukšanas sacensību organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2016. gada 

septembrī dažādu vecuma grupām”, saskaņā ar Pielikumu 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību rīkošanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām, saskaņā ar Pasākuma organizēšanas 

prasībām (Pielikums Nr. 1).  

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2016. gada  18. aprīļa  līdz 2016. gada  

17. maijam,   pie nosacījuma, ka attiecīgā publikācija par konkursu tiks ievietota pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.marupe.lv ne vēlāk kā līdz 2016.gada 6. aprīlim. 

 

26. 

Par Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt Mārupes novada Izglītības konsultatīvās padomes izveidi 

2. Uzdot attīstības nodaļas vadītājai organizēt  Mārupes novada Izglītības konsultatīvās 

padomes nolikuma izstrādi, paredzot  tajā konsultatīvās padomes sastāvu.  

3. Izstrādāto nolikuma  projektu sagatavot izskatīšanai 2016. gada aprīļa Mārupes novada 

domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas sēdē.  

 

27. 

Par Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes 

izveidi.  

2. Uzdot attīstības nodaļas vadītājai organizēt  Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas 

konsultatīvās padomes nolikuma izstrādi, paredzot  tajā konsultatīvās padomes sastāvu.  

3. Izstrādāto nolikuma  projektu sagatavot izskatīšanai 2016. gada aprīļa Mārupes novada 

domes izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas sēdē.  

 

28. 

Par darba grupas izveidi Latvijas valsts  

simtgades ietvaros paredzēto pasākumu plānošanai un īstenošanai Mārupes novadā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/


Izveidot darba grupu Latvijas valsts simtgades ietvaros paredzēto pasākumu plānošanai un 

īstenošanai Mārupes novadā šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītāja:  Mārupes kultūras nama vadītāja -  Ira Dūduma. 

Darba grupas locekļi: Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ivars Punculis, Ilze Krēmere, Ziedīte Lapiņa, 

Jolanta Grosberga - Gernere, Silvija Bartušēviča, Silva Jeromanova - Maura, Maija Sprude, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Rušenieks, Raivis Zeltīts, Liena Ādamsone, Laima Levanoviča, Elīna Brigmane, Ilze 

Žunde. 

 

29. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Mārupes BMX klubs”  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Deleģēt biedrībai  „Mārupes BMX klubs”, _____, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 6. punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un 

sportu) ietilpstošo pārvaldes uzdevumu – īstenot Mārupes novada Sporta centra sporta interešu izglītības 

programmu „BMX riteņbraukšanas apakšprogramma” (Uzdevums) uz 1 (vienu) kalendāro gadu. 

2. Paredzēt līguma darbības laikā piešķirt biedrībai  „Mārupes BMX klubs”, _____, 

pašvaldības finansējumu līdz  6000,00 EUR apmērā, vismaz vienu nozīmīgi sacensību organizēšanai 

Uzdevuma izpildes ietvaros. 

2. Noteikt, ka biedrībai  „Mārupes BMX klubs”, _____, Uzdevuma izpildes ietvaros ir 

tiesības sniegt pakalpojumus, iekasējot atlīdzību, kas nepārsniedz 20,00 EUR mēnesī no viena audzēkņa.  

3. Nodot biedrībai  „Mārupes BMX klubs”, _____, bezatlīdzības lietošanā telpas Mārupes 

Sporta centra objektos, kuras ir izmantojamas Uzdevuma izpildei deleģēšanas līgumā atrunātajā apjomā.  

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt deleģēšanas līgumu ar 

biedrību  „Mārupes BMX klubs”, _____, saskaņā ar pielikumu. 

 

30. 

Par Mārupes kausa izcīņas sacensību organizēšanu Mini – motokrosā  

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Organizēt Mārupes kausa izcīņas sacensības  Mini – motokrosā Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2016. gadā dažādu vecumu grupām. 

2. Paredzēt  pasākuma organizēšanai līdzfinansējumu no Mārupes novada domes budžeta līdz 

6000,00 EUR apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes 

kausa izcīņas sacensību Mini – motokrosā organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2016. gadā  dažādu vecuma grupām”, saskaņā ar Pielikumu 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu sacensību rīkošanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2016. gadā 

dažādu vecumu grupām, saskaņā ar Pasākuma organizēšanas prasībām (Pielikums Nr. 1).  

5. Noteikt pieteikšanās termiņu no 2016. gada 18. aprīļa līdz 2016. gada 17. maijam, pie 

nosacījuma, ka attiecīgā publikācija par konkursu tiks ievietota pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv ne vēlāk kā līdz 2016. gada 6. aprīlim.  

 

http://www.marupe.lv/


31. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  12   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  „pret”  nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. aprīli Mārupes mūzikas un mākslas skolā izveidot jaunu amata vietu dežurants 

(klasifikatora kods 5419 11), 4. saime IB līmenis, 4. mēnešalgu grupa, normālais nedēļas darba laiks - 

40 stundas. 

 

32.1 

Par atzinības raksta piešķiršanu R.S. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32.1 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes vidusskolas  direktora vietniecei ārpusstundu darbā R.S.,  personas kods 

_____,  par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes vidusskolas attīstībā, Mārupes 

novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu  EUR 500,00, pēc nodokļu nomaksas. 

 

32.2 

Par atzinības raksta piešķiršanu I.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32.2 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes vidusskolas  vizuālās mākslas skolotājai I.P., personas kods _____,  par 

ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu Mārupes vidusskolas attīstībā, Mārupes novada domes 

Atzinības rakstu un naudas balvu  EUR 500,00, pēc nodokļu nomaksas. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

33. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. aprīli Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot vienu amata 

vietu Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs  (profesijas kods 1112 36 ), 1. saime II 

B līmenis, 12. mēnešalgu grupa. 



 

34. 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), (A.Mihailovs kā ieinteresētā persona 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt SIA „Sabiedrība Mārupe", _____, par nekustamā īpašuma - neapbūvēta 

zemesgabala „Jaungraviņas”, Mārupes novadā, ar kopējo platību _____ha, kadastra Nr. _____, nomas 

tiesību izsoles uzvarētāju un nomas tiesību ieguvēju par nosolīto nomas summu: 

1.1. mainīgā nomas maksa - 2% apmērā no Valsts zemes dienesta norādītās zemesgabala 

kadastrālās vērtības, gadā bez PVN; 

1.2. nemainīgā nomas maksa 20,00 EUR (divdesmit euro un 00 centi) apmērā, gadā bez PVN 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt nomas līgumu ar SIA „Sabiedrība 

Mārupe", _____. 

 
35. 

Par daļas no nekustamā īpašuma Narcišu iela _____, kadastra Nr. _____,   

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  „pret”  nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt atlīdzību par atsavināmo daļu no nekustamā īpašuma Narcišu iela _____,  

kadastra Nr. _____,  EUR 13,63  (trīspadsmit  euro un 63 centi) par vienu kvadrātmetru. 

2. Ierosināt daļas no nekustamā īpašuma Narcišu iela _____,  kadastra Nr. _____,  

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām par pirkuma summu EUR 13,63 (trīspadsmit  euro un 63 centi) ar 

mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

2. punktu. 

3. Nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniecei G.L. uz adresi: _____,  uzaicinājumu noslēgt 

pirkuma līgumu. 

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

personas kods _____, pirkuma līgumu.  

5. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai  veikt maksājumus, 

kas radīsies saistībā ar daļas no  nekustamā īpašuma  Narcišu iela _____,  kadastra Nr. _____, 

atsavināšanu.  

 

 

36. 

Par daļas no nekustamā īpašuma „Pilskalni” atsavināšanas atlīdzības summas apstiprināšanu   

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide),  „pret”  nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 



1. Apstiprināt atsavināmās  daļas aptuveni _____ha platībā  no nekustamā īpašuma 

„Pilskalni”, kadastra Nr. _____, atsavināšanas atlīdzību 6,31 EUR  (seši eiro un trīsdesmit viens cents) 

par vienu kvadrātmetru. 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Pilskalni”, kadastra Nr. _____,  daļas aptuveni 0,0745 ha 

platībā [vairāk vai mazāk, cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā] atsavināšanu pašvaldības 

vajadzībām par pirkuma summu 6,31 EUR  (seši eiro un trīsdesmit viens cents) par vienu kvadrātmetru 

ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 2. punktu un 4. punktu. 

3. Nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam _____ uz adresi: _____,  uzaicinājumu noslēgt 

pirkuma līgumu  

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt  pirkuma 

līgumu.  

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

ar daļas no nekustamā īpašuma „Pilskalni”, kadastra Nr. _____,  atsavināšanu.   

 

37. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā Būvvaldē 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016. gada 1. aprīli Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā  Būvvaldē izveidot 

vienu amata vietu būvinspektors (profesijas kods 2422 54), 51. saime IV B līmenis, 12. mēnešalgu grupa. 

 

38. 

Par uzturdevas kompensāciju Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Paredzēt ar 2016. gada 1. aprīli Mārupes novada pašvaldības administrācijas 

struktūrvienības Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem uzturdevas kompensāciju EUR 

100,00 (viens simts euro, 00 centi) apmērā mēnesī. 

2. Noteikt, ka ar  2016. gada 1. aprīlī spēku zaudē 2014. gada 22. janvāra Mārupes novada 

domes lēmums Nr.3, saskaņā ar kuru bija noteikta  Mārupes novada pašvaldības administrācijas 

struktūrvienības Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem uzturdevas kompensācija.  

 

39. 

Par AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”  

pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  9   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše),  „pret”  2 (E.Jansons, J.Rušenieks), „atturas”  2 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 saskaņā ar pielikumu: 



1. Palielināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu par  307 252 EUR (trīs simti 

septiņi tūkstoši divi simts piecdesmit trīs euro). 

2. Apstiprināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu 8 605 121 EUR (astoņi 

miljoni seši simti pieci tūkstoši viens simts divdesmit viens euro) apmērā un noteikt, ka tas sadalīts 

8 605 121 kapitāla daļās, vienas daļas vērtība ir 1,00 EUR.  

3. Grozīt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” statūtu 5. punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 8 605 121 EUR (astoņi miljoni seši simti pieci tūkstoši viens simts 

divdesmit viens euro).” 

 

 

4.Pamatkapitāla palielinājumu veikt ar sekojošiem noteikumiem: 

„Slēgtas emisijas 

akciju laidiena noteikumi 

1.Akciju laidiena mērķis 

Slēgtas emisijas mērķis ir nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību – AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” ar nepieciešamu resursu piesaisti akciju sabiedrības „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pamatdarbības veikšanai un mērķu sasniegšanai, īstenojot Kohēzijas fonda „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” īstenošanai 307 252 EUR (trīs simti septiņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit divi euro, 00 centi) apmērā:  

 

2.Līdzšinēja pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība 

Līdzšinējais pamatkapitāls ir 8 297 869 EUR (astoņi miljoni divi simti deviņdesmit septiņi 

tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro, 00 centi). Pamatkapitāls sastāv no 8 297 869 akcijām ar 

balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Līdzšinējais pamatkapitāls uz 2016. gada 21. 

martu reģistrēts 8 106 869 EUR (astoņi miljoni viens simts seši tūkstoši viens simts astoņi euro, 00 

centi) apmērā, reģistrēšanas process turpinās par 191 000 EUR (viens simts deviņdesmit viens tūkstotis 

euro, 00 centi). Pamatkapitāls ir ieguldīts pilnā apjomā. 

 

3.Palielināta pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība 

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

307 252 EUR  (trīs simti septiņi tūkstoši divi simts piecdesmit diviem euro, 00 centi) apmērā. Plānots, 

ka pēc akcijas emisijas noslēgšanas pamatkapitāls sasniegs 8 605 121 EUR (astoņi miljoni seši simti 

pieci tūkstoši viens simts divdesmit viens euro). 

Tādējādi akciju emisijā tiek emitētas  307 252 akcijas. Visas emitētās akcijas ir parastas akcijas 

ar balsstiesībām. Kopējā emitēto akciju nominālvērtība ir 307 252,00 EUR  (trīs simti septiņi tūkstoši 

divi simti piecdesmit divi euro, 00 centi). Katras akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Emitējamajām 

akcijām netiek noteikts vērtības uzcenojums. 

Akciju emisijā piedalās un uz emitējamām akcijām parakstās vienīgā akcionāra akciju turētājs 

Mārupes novada dome. Parakstītās akciju emisijas akcijas tiek apmaksātas ar naudas ieguldījumu līdz 

akciju emisijas noslēguma dienai. 

 

4.Akciju emisijas termiņi un parakstīšanās uz akcijām. 

Akciju emisija notiek no 2016. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 1. maijam. Parakstīšanās notiek 

Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00.” 

 

5. Uzdot AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu 

Uzņēmuma reģistrā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no akciju emisijas termiņa beigām.  

 

40. 

Par iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības ēkas Bebru ielā 10,  

Mārupē, būvprojekta izstrāde”  organizēšanu un komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 



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

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, J.Rušenieks, A.Puide),  „pret”  2 (E.Jansons, N.Orleāns), „atturas”  

1 (R.Freibergs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2015. gada 17. jūnija  sēdes Nr. 9 lēmumu Nr. 38. 

2. Uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu - „Mārupes novada 

pašvaldības ēkas Bebru ielā 10, Mārupē, būvprojekta izstrāde”.  

3. Noteikt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis; 

Komisijas locekļi:  Aida Lismane; 

Lauma Erdmane; 

Jānis Lībietis; 

     Juris Jēkabsons; 

    Jānis Rušenieks. 

 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

Vides un komunālo jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

41. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015. gada 26. augusta   saistošajos noteikumos 

Nr.14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs J.Rušenieks. 

 

Atklāti balsojot ar  13   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide, E. Jansons),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos  noteikumus Nr. 5/2016 „Grozījumi Mārupes novada domes 2015. gada 26. 

augusta saistošajos noteikumos Nr.14/2015 „Par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā”.  

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  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

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

4. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr. 41). 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

42. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše),  „pret”  1 (J.Rušenieks), „atturas” 4 (E.Jansons, R.Freibergs, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

 

Deputāts E.Jansons, ar sēdes vadītāja  

atļauju, domes sēdi atstāj plkst. 16.50 



 

43. 

Par iepirkuma „Mārupes novada administrācijas un Domes pakļautības iestāžu darbinieku 

personu risku apdrošināšana”  organizēšanu un komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12   balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, A. Kirillovs, A. Mihailovs, N.Orleāns, 

M.Bauda, J.Rušenieks, G.Vācietis, J.Lagzdkalns, P.Pikše, R.Freibergs, A.Puide), (E. Jansons domes 

sēdi,  ar sēdes vadītāja atļauju, atstājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu „Mārupes novada 

administrācijas un domes pakļautības iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana”.  

2. Noteikt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:  Ivars Punculis; 

Komisijas locekļi:   Līga Kadiģe; 

Maija Bauda; 

Una Putniņa; 

     Ira Dūduma. 

Komisijas sekretāre:  Ināra Maļinovska. 

 

 

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  4. aprīlī. 

 

 


