
 

 

 

 

 

 

 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2015.gada  22.decembrī  Nr.21 

 

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, Ira Dūduma, Maija Bauda, Normunds Orleāns, Edgars Jansons, 

Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Pēteris Pikše – atvaļinājumā, 

Renārs Freibergs – attaisnojošs  iemesls. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juristi Sarmīte Maščinska, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

Darba kārtība: 

1.Par zemes ierīcības projekta izstrādi 

nekustamam īpašumam „Dimanti”, kadastra Nr. ___________,  

nekustamam īpašumam „Robežnieki”, kadastra Nr. ___________,  

nekustamam īpašumam Dzirnieku iela 40, kadastra Nr. ___________. 

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

noteikšanu (3.gab) 

3.Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

4.Par adreses piešķiršanu, apgrūtinājumu un lietošanas mērķa noteikšanu.  

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

6.Par nekustamā  īpašuma „Saulgoži” (kadastra Nr. ___________)  1.zemes vienības 

detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam. 

7.Par nekustamā īpašuma Kantora iela ___________, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. 

___________), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma aktualizāciju un termiņa 

pagarinājumu.  

8.Par nekustamā īpašuma „Tīraines dārzi-3” (kadastra Nr. ___________) detālplānojuma 

īstenošanas kārtību. 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167 

tālrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv 

reģ.Nr. 90000012827, konts: LV69UNLA0003011130405, AS “SEB banka”kods UNLALV2X 

 



9.Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. ___________lokālplānojuma izstrādei  Jaunmārupes 

vasarnīcu teritorijā „Mazcenas dārzi”.  

10.Par SIA „Plieņciema centrs” pieteikuma izskatīšanu.  

11.Par saistošo noteikumu  „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevumu veikšanai” apstiprināšanu. 

12.Par piekrišanu  zemesgabala Sēļu iela ___________, kad.Nr. ___________, ieguldīšanai 

pamatkapitālā 

13.Par Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam apstiprināšanu. 

14.Par programmas „Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 2015.-2019.gadam” 

apstiprināšanu. 

15.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___________  atdalīšanu un pievienošanu 

nekustamajam īpašumam Lielā iela, kadastra Nr. ___________. 

 

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

16.Par finansiālu atbalstu sportistiem (12 gab.). 

17.Par Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu uz laiku. 

18.Par amata vietas izveidošanu un likvidēšanu Mārupes kultūras namā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

naudas  dzēšanu. 

20.Par metu konkursa „Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē un Skultē” 

organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu. 

21.Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” apstiprināšanu.  
22.Par lauksaimniecības zemesgabala „Noriņas”, kad.Nr. ___________, Mārupē, nomas tiesību 

izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

23.Par lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. ___________, Mārupē,  nomas 

tiesību izsoles rīkošanu un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

24.Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības  plāna un investīciju 

plāna aktualizāciju 2015. – 2017.gadam. 

25.Par iepirkuma komisijas izveidošanu  iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu 

nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības rīkotajos pasākumos”. 

26.Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā  

Finanšu un grāmatvedības nodaļā. 

27.Par amata vietu izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā 

Labiekārtošanas dienests. 

28.Par amata vietas izveidošanu un likvidēšanu Mārupes pašvaldības administrācijas 

struktūrvienībā Attīstības nodaļa. 

29.Par Mārupes novada Domes struktūrvienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas 

pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

noteikšanu. 

31.Par grozījumiem  Mārupes novada Domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.30 (prot.Nr.6). 

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

noteikšanu. 

33.Par Mārupes novada Domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr.9 (prot.Nr.1) „Par 

aizņēmuma ņemšanu pašvaldības ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanai Jaunmārupē” 

grozīšanu. 

34.Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada Domes 2015.gada 28.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžeta 

apstiprināšanu” apstiprināšanu. 

35.Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 



M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), (P.Pikše, R.Freibergs attaisnojošu iemeslu dēļ Dome 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 „Dimanti”, kadastra Nr. ___________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei, atdalot no nekustamā īpašuma „Dimanti”, 

kadastra Nr. ___________, trīs zemesgabalus ___________ ha platībā, platību precizējot pie robežu 

uzmērīšanas. 

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

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

Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

67027587; 

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

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

2167, tālr.29242617; 

-ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas rajona filiāli, Rīga, A.Puškina iela 14, tālr. 

67038800; 

-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 īpašniekiem. 

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 „Robežnieki”, kadastra Nr. ___________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei, atdalot no nekustamā īpašuma „Robežnieki”, 

kadastra Nr. ___________,  zemesgabalu ___________ ha platībā, platību precizējot pie robežu 

uzmērīšanas. 

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

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

Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 38. punkta nosacījumiem. 

3.Izstrādāto zemes ierīcības projektu saskaņot: 

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

-ar VZD Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas rajona filiāli, Rīga, A.Puškina iela 14, tālr. 

67038800; 

-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 Dzirnieku iela ___________, kadastra Nr. ___________,  

zemes ierīcības projekta izstrādi 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „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 Dzirnieku 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 VZD Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas rajona filiāli, Rīga, A.Puškina iela 14, tālr. 

67038800; 

- 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 vadītāja vietnieks A.Puide. 

 



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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajiem īpašumiem „Gavari”, kadastra Nr. 8___________, un 

„Veitmaņi”, kadastra Nr. ___________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu 

platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” – ___________ha platībā, adresi  „Veitmaņi”, Mārupe, 

Mārupes novads. 

3.Zemesgabalam „Nr.1”  ___________ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi 

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

4.Piešķirt zemesgabalam „Nr.2___________ ha platībā un t.sk ēkām, adresi  „Gavari”, 

Mārupe, 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). 

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam „Graši” ar kadastra apzīmējumu ___________ zemes 

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

dabā). 

2.Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ___________ha platībā, adresi  „Aploki”, Mārupes 

novads. 

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

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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

esošo adresi  „Graši”, Mārupes novads. 

5.Zemesgabalam „Nr.1”  - ___________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam Viršu iela ___________, kadastra Nr. ___________, 

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

iemērīšanas dabā). 

2.Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” – ___________ha platībā, un t. sk. ēkām ar kadastra 

apzīmējumu ___________,___________ un ___________, adresi  Viršu iela ___________, Tīraine, 

Mārupes novads. 

3.Zemesgabalam „Nr.2”  - ___________ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi – ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas (kods 0201). 

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

Viršu iela ___________,Tīraine, Mārupes novads. 

5.Zemesgabalam „Nr.1”   - ___________ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes lietošanas 

mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas (kods 

0201). 

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

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

 

3. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons), „pret”  nav,  „atturas” 4 (J.Lagzdkalns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vētras”, kadastra Nr. ___________, otro zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu ___________ – ___________ha platībā un piešķirt adresi „Līgotņi”, 

Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___________ – ___________ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto 

lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4. 

Par adreses piešķiršanu, apgrūtinājumu un lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunvītoli-2”, kadastra Nr. ___________, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.1”  - ___________ha platībā, adresi Idas iela ___________, Vētras, Mārupes 

novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai ___________, Vētras, Mārupes novadā, 

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



3.   Noteikt nekustamajam īpašumam Idas iela 1 apgrūtinājumus: 

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

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

3.3.ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 metru dziļumam 

(kods 7312010101); 

3.4. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās esošas 

hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija lauksaimniecībā izmantojamās 

zemēs (kods 7311041000); 

3.5.ceļa servitūta teritorija (kods 7315030100). 

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

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 zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  3 (R.Zeltīts, A.Puide, J.Rušenieks),  

„atturas” 2 (E.Jansons, N.Orleāns),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 4 (E.Jansons, 

N.Orleāns, R.Zeltīts, A.Puide),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

6. 

Par nekustamā  īpašuma „Saulgoži” (kadastra Nr. ___________)  1.zemes vienības 

detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

J.Rušenieks, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” 3 

(A.Mihailovs, R.Zeltīts, A.Puide),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt nekustamā īpašuma „Saulgoži”, kadastra Nr. ___________, 1.zemes 

vienības detālplānojuma 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. ___________derīguma termiņu 2 (divi) gadi no šī 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

3. Precizēt iesniegto nekustamā īpašuma „Saulgoži”, Mārupes novads, kadastra Nr. 

___________, 1.zemes vienība, detālplānojuma redakciju atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam. 

 

 



7. 

Par nekustamā īpašuma Kantora iela ___________, Mārupe, Mārupes novads  

(kadastra Nr. ___________), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma aktualizāciju un 

termiņa pagarinājumu  

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atļaut turpināt detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kantora iela ___________, 

Mārupe, Mārupes novads (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. ___________ derīguma termiņu 2 (divi) gadi no šī lēmuma 

pieņemšanas dienas. 

3.Noteikt, ka atkārtoti jāsaņem nosacījumi detālplānojuma izstrādei no Darba uzdevumā 

minētajām institūcijām, ja beidzies institūciju noteiktais nosacījumu derīguma termiņš. 

4.Aktualizēt Darba uzdevuma 6.sadaļu, izsakot to sekojošā redakcijā: 

„6. Detālplānojuma izstrādē iesaistāmās institūcijas. 

Institūcijas, kurām pieprasa nosacījumus detālplānojuma izstrādei un atzinumus par 

izstrādātajām detālplānojuma redakcijām: 

 • jānodrošina to institūciju sniegtās informācijas un nosacījumu ievērošana, kā arī 

atzinumu pieprasīšana, kuras nepieciešamību sniegt nosacījumus un saņemt atzinumus pieteikušas 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā;   

 • jānodrošina sekojošu institūciju nosacījumu un atzinumu saņemšana: 

- Vides valsts dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde; 

- Veselības inspekcija; 

- A/S „Sadales tīkli” Pierīgas reģions; 

- SIA „Lattelekom”;  

- SIA „Latvijas Gāze”; 

- A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”; 

- VAS „Latvijas valsts ceļi”; 

- VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Tīraines dārzi-3” (kadastra Nr. ___________)  

detālplānojuma īstenošanas kārtību  

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atļaut turpināt ar 2007.gada 27.jūnija Mārupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem 

Nr.23 apstiprinātā detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Tīraines dārzi-3” (kadastra Nr. 

___________), Mārupe, Mārupes novads, īstenošanu saskaņā ar precizēto detālplānojuma 

realizācijas kārtību.  

2.Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma  „Tīraines 

dārzi-3” (kadastra Nr. ___________), Mārupe, Mārupes novads, īpašnieku SIA „___________”, 

reģ.Nr. ___________, administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību, saskaņā ar 

1.pielikumu. 

3.Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.8). 



9. 

Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. ___________lokālplānojuma izstrādei   

Jaunmārupes vasarnīcu teritorijā „Mazcenas dārzi”   

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, 

J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  1 (E.Jansons),  „atturas” 2 

(A.Kirillovs, A.Mihailovs),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt sekojošus grozījumus lokālplānojuma Jaunmārupes vasarnīcu teritorijā  

„Mazcenas dārzi” izstrādes darba uzdevumā Nr. ___________: 

1.1. Papildināt ar 3.11 apakšpunktu sekojošā redakcijā: „Teritorijas attīstības risinājumu 

izstrādāt ņemot vērā Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas 

Rail Baltica būvniecībai paredzēto trases novietojuma risinājumu, saskaņā ar paredzētās darbības 

ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros rekomendēto C-3 alternatīvu, paredzot, ka šīs teritorijas 

atļautās izmantošanas detalizācija nosakāma ar atsevišķu lokālplānojumu.” 

1.2. Papildināt 4.sadaļu ar 4.19. apakšpunktu: „Latvijas Republikas Satiksmes ministrija”.  

2. Turpināt lokālplānojuma Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai „Mazcenas dārzi” izstrādi 

2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” noteiktajā procesuālajā kārtībā. 

 

10. 

Par SIA „Plieņciema centrs” pieteikuma izskatīšanu  

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikt atjaunot nokavēto procesuālo termiņu Mārupes novada būvvaldes būvatļaujas 

Nr. ___________apstrīdēšanai. 

2. Atstāt SIA „Plieņciema centrs” 2015.gada 8.decembrī Mārupes novada Domē 

saņemto iesniegumu (reģ.Nr. ___________) par Mārupes novada būvvaldes būvatļaujas Nr. 

___________ būvniecībai nekustamajā īpašumā „Astapiņi -1”, Mārupē, apturēšanu un atcelšanu - 

bez izskatīšanas. 

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

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

 

11. 

Par saistošo noteikumu „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts  

pārvaldes uzdevumu veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.18 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai”,  saskaņā ar Pielikumu. 



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

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt  pašvaldības  bezmaksas informatīvajā izdevumā  „Mārupes 

vēstis”,  ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par 

pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likuma „Par pašvaldībām”  45.panta otrajā 

daļā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts. 

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

informatīvajā izdevumā  „Mārupes vēstis”. 

 

12. 

Par piekrišanu  zemesgabala Sēļu iela ___________, kad.Nr. ___________, ieguldīšanai 

pamatkapitālā 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 (E.Jansons, R.Zeltīts, 

A.Puide, J.Rušenieks, N.Orleāns),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

Piekrist, ka nekustamais īpašums Sēļu iela ___________,  kadastra Nr. ___________,  

Mārupe, Mārupes novads, tiek ieguldīts SIA „___________”, reģ.Nr. ___________, pamatkapitālā.  

 

13. 

Par Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģijas 2016.- 2020.gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada tūrisma stratēģiju 2016.-2020.gadam. 

2. Publicēt  Mārupes novada tūrisma stratēģiju 2016.-2020.gadam pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada tūrisma stratēģiju 2016.-2020.gadam 

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

 

14. 

Par programmas „Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā  

2015.-2019.gadam” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcijas programmu „Ielu un ceļu 

rekonstrukcija Mārupes novadā 2015.-2019.gadam”. 

2.Publicēt ielu un ceļu izbūves un rekonstrukcijas programmu „Ielu un ceļu rekonstrukcija 

Mārupes novadā 2015.-2019.gadam” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


3.Publicēt paziņojumu „Par programmas „Ielu un ceļu rekonstrukcija Mārupes novadā 

2015.-2019.gadam” apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv un laikrakstā 

„Mārupes Vēstis”. 

 

15. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___________atdalīšanu un  

pievienošanu nekustamajam īpašumam Lielā iela, kadastra Nr___________ 

Ziņo komitejas vadītāja vietnieks A.Puide. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Rēķi”, kadastra Nr. ___________, zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu ___________  - ___________ha platībā, un iekļaut nekustamā īpašuma Lielā 

iela, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ___________,  īpašuma sastāvā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto 

lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

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

 

16.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam U.V.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt U.V., personas kods _______, finansiālu atbalstu  300,00 EUR (trīs simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2016.gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības maksas 

apmaksai.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

U.V., personas kods _______, un biedrību _______, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.E.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.2 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/


1.Piešķirt A.E., personas kods _______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 

2016.gadā – LaMSF  motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un sacensību 

dalības maksas apmaksai.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

A.E., personas kods _______, un biedrību _______, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt J.L., personas kods _______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2016.gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, Lamas motokrosa licences un apdrošināšanas polises iegādei. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

J.L., personas kods _______, un biedrību _______, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam Ē.K. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Ē.K., personas kods _______, finansiālu atbalstu  160,00 EUR (viens simts 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 

2016.gadā – LaMSF motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

Ē.K., personas kods _______, un biedrību _______, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 



16.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.C.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt  G.C., personas kods _______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 

2016.gadā – LaMSF motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

G.C., personas kods _______, un biedrību _______, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt T.B., personas kods _______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2016.gadā – 

LaMSF motokrosa licences, apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības maksas apmaksai. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

T.B., personas kods _______, likumisko pārstāvi J.B., personas kods _______, un biedrību _______, 

reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.7 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.E.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M.E., personas kods _______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 



2016.gadā – LaMSF motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības 

maksas apmaksai.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

M.E., personas kods _______, un biedrību _______, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.8 

Par finansiālu atbalstu sportistam J.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt J.B., personas kods _______, finansiālu atbalstu  300,00 EUR (trīs simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2016.gadā – 

LaMSF motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises iegādei un sacensību dalības maksas 

apmaksai.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

J.B., personas kods _______, un biedrību _______”, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16.9 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.P.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A.P., personas kods _______, finansiālu atbalstu  300,00 EUR (trīs simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2016.gadā,  saskaņā ar 

iesniegtajiem aprēķiniem, paredzot, ka starta numuru un kreklu iegāde, treniņu apmaksa, motokrosa 

trases īres apmaksa, sporta zāles un inventāra īres apmaksa no pašvaldības līdzekļiem nav veicama.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

A.P., personas kods _______, un biedrību „ _______”, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas pārskaitīt līdzfinansējumu biedrībai  „ „_______”, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

 



16.10 

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, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.S., personas kods _______, finansiālu atbalstu 295,00 EUR apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnē Spānijā Lloret de Mar no 2015.gada 29.novembra 

līdz 2015.gada 13.decembrim, 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 „_______”, reģistrācijas Nr. _______. 

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

parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16.11  

Par finansiālu atbalstu sportistam M.T.-P.   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M. T.-P., personas kods _______, finansiālu atbalstu 160,00 EUR (viens simts 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 

2016.gadā – LaMSF motokrosa un LAMAS motokrosa licences iegādei, apdrošināšanas polises 

iegādei un sacensību dalības maksas apmaksai.  

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

M.T.-P., personas kods _______, likumisko pārstāvi G.P., personas kods _______, un biedrību 

_______, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai _______, 

reģistrācijas Nr. _______, uz attiecīga rēķina pamata. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

 

 

16.12 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.V.  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16.12 saskaņā ar pielikumu: 



1.Piešķirt R.V., personas kods _______, finansiālu atbalstu 140,00  EUR apmērā dalībai 

starptautiskajā hokeja turnīrā CHRISTMAS CUP 2015, Polijā, no 2015.gada 27.decembra līdz 

29.decembrim hokeja komandas „_______” sastāvā. 

2.Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

R.V., personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) K.V., personas kods _______, un biedrību 

„_______”, reģistrācijas Nr. _______. 

4.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai „_______”, 

reģ.Nr. _______, uz attiecīgā rēķina pamata.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17. 

Par Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu uz laiku 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

  Ievēlēt  Agnesi Lausku, personas kods _______, par Mārupes novada bāriņtiesas locekli 

(45.saime II līmenis, 9.mēnešalgu grupa) uz bāriņtiesas locekles Gaļinas Sušiņinas, personas kods 

_______, prombūtnes laiku, ar 2016.gada 25.janvāri. 

 

18. 

Par amata vietas izveidošanu un likvidēšanu Mārupes kultūras namā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Ar 2016.gada 2.janvāri Mārupes novada Domes Kultūras namā izveidot jaunu amata vietu 

repetitors (klasifikatora kods 2653 05), 33.saime I B līmenis, 7.mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks 

- 40 stundas. 

2.Ar 2016.gada 2.janvāri likvidēt amata vietu dežurants. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

19. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās  

nokavējuma naudas  dzēšanu  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  2 

(J.Rušenieks, E.Jansons),  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

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

mirušām personām:  

 



Nr.p.k.  Persona  Parāds  

1. _________________________________ 

Par  nekustamo īpašumu Zeltrītu ielā _____, Mārupē, 

kadastra Nr. _________________, un nekustamo īpašumu 

Zeltrītu ielā ________________, Mārupē, kadastra Nr. 

________________. 

EUR  190,84 

2. ________________Par zemi Skultes ielā 

________________, Mārupē, kadastra  

Nr. ________________. 

EUR  0,97 

3. ________________Par ēku Skultes ielā 

________________, Mārupē, kadastra Nr. 

________________.  

EUR  14,57 

4. ________________Par nekustamo īpašumu zemi Skultes 

iela ________________, Mārupē, kadastra Nr. 

________________ un ēku Skultes ielā 

________________, Mārupē, kadastra Nr. 

________________ 

EUR  9,36 

5. ________________Par nekustamo īpašumu zemi  

„________________”, Mārupē, kadastra Nr. 

________________ 

EUR  0,51 

6. ________________Par nekustamo īpašumu  Veccīruļu ielā 

________________, Mārupē,   

kadastra Nr. ________________ 

EUR  139,92 

7. ________________ 

Par nekustamo īpašumu Liliju ielā ________________, 

Mārupē, kadastra Nr. ________________.  

EUR  154,86 

8. ________________Par nekustamo īpašumu Vējiņu ielā 

________________, Mārupē, kadastra Nr. 

________________ 

EUR  222,38 

9. ________________Par nekustamo īpašumu zemi  

„________________”, Mārupē, kadastra Nr. 

________________ 

EUR  11,99 

10. ________________Par nekustamo īpašumu  Skultes ielā 

________________, Mārupē,   

kadastra Nr. ________________ 

EUR  10,05 

11. ________________Par nekustamo īpašumu 

„________________”, Mārupē, kadastra Nr. 

________________, un nekustamo īpašumu 

„________________”, Mārupē, kadastra Nr. 

________________ 

EUR  295,02 

12. ________________Par nekustamo īpašumu zemi Ābolu 

ielā ________________, Mārupē, kadastra 

________________ 

EUR  0,89 

13. ________________Par nekustamo īpašumu Mārupītes 

gatve ________________, Mārupē, kadastra Nr. 

________________ 

EUR  61,23 

 

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

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

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

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

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

3.Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu 

dzēšanu (ievērojot fizisko personu datu aizsardzību).  



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

nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

20. 

Par metu konkursa „Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē un Skultē” 
organizēšanu un žūrijas komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt metu konkursu „Daudzdzīvokļu namu 

pagalmu atjaunošana Jaunmārupē un Skultē”. 
2.Noteikt, ka kopējais metu konkursa  „Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana 

Jaunmārupē un Skultē” godalgu fonds ir 6 000,00 EUR (seši tūkstoši euro). 

3.Noteikt žūrijas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs :  Ivars Punculis; 

Komisijas locekļi:              Aida Lismane; 

       Dace Žīgure; 

       Jānis Lībietis; 

Ziedīte Lapiņa; 

       Jānis Rušenieks; 

Raivis Zeltīts; 

Andrejs Kirillovs. 

4.Iecelt par atbildīgo sekretāru  -  Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālisti Ivetu Strūģi. 

 

21. 

Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada Domes saistošo noteikumu  

publicēšanas vietu” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr. 19 „Par Mārupes novada Domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”,  saskaņā ar Pielikumu. 

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

elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus  publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un informatīvajā 

izdevumā „Mārupes Vēstis”.  

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

„Latvijas Vēstnesis”. 

5.Uzdot Mārupes novada domes sabiedrisko attiecību speciālistei Uvai Bērziņai saistošos 

noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājas lapā internetā.   

 

 

 

 

 



22. 

Par lauksaimniecības zemesgabala „Noriņas”, kad.Nr. __________, Mārupē,  

nomas tiesību izsoles rīkošanu 

un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  2 

(E.Jansons, N.Orleāns),  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Rīkot neapbūvētā lauksaimniecības zemesgabala „Noriņas” ar kadastra Nr. _________, 

Mārupē, Mārupes novadā (kopplatībā 30,49 ha), nomas tiesību izsoli bez izpirkuma un apbūves 

tiesībām, nomas termiņu nosakot līdz 2021.gada 1.oktobrim. 

 2.Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus esošajā redakcijā. 

 3. Noteikt lauksaimniecības zemesgabala „Noriņas” ar kadastra Nr. _________, Mārupē, 

Mārupes novadā (kopplatībā 30,49 ha), nomas tiesību izsoles sākuma maksu 2% apmērā no Valsts 

zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā. 

 4. Noteikt lauksaimniecības zemesgabala „Noriņas” ar kadastra Nr. _________, Mārupē, 

Mārupes novadā (kopplatībā 30,49 ha), nomas tiesību izsoles vienu soli 50,00 EUR (piecdesmit euro 

un 00 centi) apmērā, gadā.  

 5.Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Ivars Punculis. 

komisijas loceklis – Laima Levanoviča; 

komisijas loceklis – Jānis Buza; 

komisijas loceklis  - Artis Dreimanis. 

 6.Paziņojumu par nomas tiesību izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības portālā 

www.marupe.lv, kā arī izlikt sludinājumus pie Domes ziņojumu dēļiem 5 (piecu) darba dienu laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 7.Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo  - Mārupes novada Domes nekustamo īpašumu 

pārvaldnieku Arti Dreimani.  

 8.Informēt SIA „Mārupes lauksaimnieks”, reģ.Nr.440103204411, par Mārupes novada Domes 

rīkoto nomas tiesību izsoli. 

 

23. 

Par lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas”, kad.Nr. _________, Mārupē,  

nomas tiesību izsoles rīkošanu 

un nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Rīkot neapbūvētā lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas” ar kadastra Nr. _________, 

Mārupē, Mārupes novadā (kopplatībā 8,2840 ha), nomas tiesību izsoli bez izpirkuma un apbūves 

tiesībām, nomas termiņu nosakot līdz 2021.gada 1.oktobrim. 

 2.Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus esošajā redakcijā. 

 3.Noteikt lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas” ar kadastra Nr. _________, Mārupē, 

Mārupes novadā (kopplatībā 8,2840 ha), nomas tiesību izsoles sākuma maksu 2% apmērā no Valsts 

zemes dienesta norādītās zemesgabala kadastrālās vērtības, gadā. 

http://www.marupe.lv/


 4. Noteikt lauksaimniecības zemesgabala „Jaungraviņas” ar kadastra Nr. _________, Mārupē, 

Mārupes novadā (kopplatībā 8,2840 ha), nomas tiesību izsoles vienu soli 20.00 EUR (divdesmit euro 

un 00 centi) apmērā, gadā.  

 5.Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Ivars Punculis. 

komisijas loceklis – Laima Levanoviča; 

komisijas loceklis – Jānis Buza; 

komisijas loceklis  -  Artis Dreimanis. 

 6.Paziņojumu par nomas tiesību izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības portālā 

www.marupe.lv, kā arī izlikt sludinājumus pie Domes ziņojumu dēļiem 5 (piecu) darba dienu laikā 

no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 7.Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo  - Mārupes novada Domes nekustamo īpašumu 

pārvaldnieku Arti Dreimani.  

 8.Informēt SIA „Mārupes lauksaimnieks”, reģ.Nr.440103204411, par Mārupes novada Domes 

rīkoto nomas tiesību izsoli. 

 

24. 

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

investīciju plāna 2015. – 2017. gadam grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā 

rīcības plāna un investīciju plāna 2015.– 2017.gadam grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības 

plāna un investīciju plāna 2015.– 2017.gadam grozījumus pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

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

aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2015.– 2017.gadam grozījumu apstiprināšanu” 

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

 

25. 

Par iepirkuma komisijas izveidošanu  iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 

Mārupes novada pašvaldības rīkotajos pasākumos” 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izveidot iepirkumu komisiju  iepirkumam „Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana 

Mārupes novada pašvaldības rīkotajos pasākumos” šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs:   Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Silvija Bartuševica; 

  Ira Dūduma; 

  Sarmīte Antiņa; 

  Ilze Krēmere. 

 

Komisijas sekretāre –   Inga Galoburda. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


26. 

Par amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā  

Finanšu un grāmatvedības nodaļā 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2016.gada 2.janvāri Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā  Finanšu un 

grāmatvedības nodaļā izveidot amata vietu – grāmatvedis (profesijas kods 4313 01), 14.saime III B 

līmenis, 10.mēnešalgu grupa. 

 

27. 

Par amata vietu izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas  

struktūrvienībā Labiekārtošanas dienests 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1.Ar 2016.gada 2.janvāri Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā  

Labiekārtošanas dienestā izveidot amata vietas: 

1.1. vienu amata vietu automobiļa vadītājs (profesijas kods 8322 01), 41.saime II līmenis, 

6.mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

1.2. piecas amata vietas labiekārtošanas strādnieks (profesijas kods 9214 03), 13.saime V 

līmenis 7.mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks – 40 stundas. 

 

28. 

Par amata vietas izveidošanu un likvidēšanu Mārupes pašvaldības administrācijas  

struktūrvienībā Attīstības nodaļa 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Ar 2016.gada 2.janvāri Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībā 

Attīstības nodaļā izveidot jaunu amata vietu Attīstības nodaļas vadītāja palīgs (klasifikatora kods 

3343 45), 38.saime IV līmenis, 8.mēnešalgu grupa, nedēļas darba laiks - 40 stundas. 

2.Ar 2016.gada 2.janvāri likvidēt amata vietu lauksaimniecības organizators. 

 

29. 

Par Mārupes novada Domes struktūrvienību darba vajadzībām nepieciešamo telpu nomas 

pretendentu izvērtēšanas rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

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

R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), (A.Mihailovs kā ieinteresētā 



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

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (E.Jansons)  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt Iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijas 2015.gada 

10.decembra atzinumu Nr.1 par telpu nomu Mārupes novada Domes struktūrvienību darba 

nodrošināšanai iznomāšanas pretendentu piedāvājumu atlases rezultātus.  

2.Mārupes novada Domes struktūrvienību darba nodrošināšanai nomāt telpas Mazcenu alejā 

37, Mārupē (ēka ar kadastra apzīmējumu _________un ar kadastra apzīmējumu _________), paredzot 

nomas līgumā sekojošus nosacījumus: 

2.1.nomnieks no Iznomātāja nomā 720,6 m
2
 no nekustamā īpašuma Mazcenu  alejā 37, 

Mārupē, tai pieguļošo teritoriju, stāvlaukumu 2500 m
2
, un durvju čipa piekļuves sistēmu par  nomas 

maksu – _________ 

2.2.nomas maksā ietilpst pieguļošā teritorija, stāvlaukums un durvju čipa piekļuves sistēma; 

2.3.nomnieks papildus maksā komunālos pakalpojumus (elektroapgāde, siltumapgāde, 

ūdens apgāde un kanalizācija) izmaksas pēc skaitītāja rādījumiem + PVN;  

2.4.iznomātājam nav tiesību paaugstināt nomas maksu; 

2.5.iznomātājs maksā nekustamā īpašuma nodokli; 

2.6.nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi, taču Nomniekam ir tiesības lauzt līgumu arī 

pirms nomas līguma termiņa, mēnesi iepriekš rakstiski brīdinot par to Iznomātāju; 

2.7.gadījumā, ja Iznomātājs nolems Telpas atsavināt, Nomniekam saglabājas pirmpirkuma 

tiesības uz minētajām Telpām;  

2.8.nomas līgums ir saistošs pušu mantiniekiem, tiesību un saistību pārņēmējiem; 

2.9.puses vienojas Nomas līgumu reģistrēt zemesgrāmatā. 

3.Uzdot  Mārupes novada Domes izpilddirektoram 1 (viena) mēneša laikā organizēt telpu 

nomas līguma noslēgšanu ar SIA „Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas Nr.40103045371.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

30. 

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

Ziņo Domes priekšsēdētājs  M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, E.Jansons, J.Lagzdkalns), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

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

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

Dzirnieki,, kadastra Nr. _________, īpašuma sastāvā. 

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

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

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

„Lapsas”, Mārupes novads. 

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

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

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

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

 

 

 



31. 

Par grozījumiem  Mārupes novada Domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumā Nr.30 (prot.Nr.6)  

Ziņo Domes priekšsēdētājs  M.Bojārs. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), (E.Jansons no sēdes telpas uz brīdi 

izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 3 (A.Puide, R.Zeltīts, 

J.Rušenieks),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt grozījumu 2014.gada 30.aprīļa Mārupes novada Domes lēmumā Nr.30 (prot. 

Nr.6), izsakot lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: 

„4) 94 300,00 EUR apmērā ūdensvada rekonstrukcijai Skaņā kalna ielā, Kalna ielā, Gaiziņa 

ielā un Kantora ielā”. 

2. Par lēmuma izpildi atbildīgs AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis 

J.Ivanovs. 

 

32. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs  M.Bojārs  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns),  

(E.Jansons no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  

„atturas” nav,  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

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

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

Dzirnieki, kadastra Nr. _________, īpašuma sastāvā. 

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

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

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

„Veclazdiņi”, Mārupes novads. 

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

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

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

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

 

33. 

Par Mārupes novada Domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr.9 (prot.Nr.1) „Par 

aizņēmuma ņemšanu pašvaldības ēkas rekonstrukcijas darbu veikšanai Jaunmārupē” 

grozīšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs  M.Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča.  

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 



 1.Atcelt Mārupes novada Domes 2015.gada 16.decembra ārkārtas sēdes Nr.20 

lēmumu Nr.1. 

2.Izdarīt grozījumus Mārupes novada Domes 2014.gada 22.janvāra sēdes Nr.1 lēmumā 

Nr.9 (ar grozījumiem 2014.gada 26.novembra sēdes Nr.18 lēmumu Nr.31) aizņēmuma nosacījumos: 

2.1.  aizstāt vārdus  „Aizņēmuma prognozētais apmērs – EUR 4 423 630,98” ar vārdiem  

„Aizņēmuma prognozētais apmērs – 4 423 631,34 EUR”; 

2.2. aizstāt vārdus „Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2014.gada 1 244 313,00 EUR 

apmērā un 2015.gads 3 179 318,00 EUR apmērā saskaņā ar pieņemtiem rekonstrukcijas darbiem un 

iesniegtiem rēķiniem, un Valsts kasē iesniegtiem aizdevuma daļas izmaksas pieprasījumu”  ar 

vārdiem „Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2014.gads 1 227 041,34 EUR, 2015.gads  

2 831 001 EUR  un 2016.gads 365 589  EUR”. 

 3.Uzdod Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram iesniegt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē iesniegumu par finanšu pārdali pa 

gadiem un saskaņā ar tās lēmumu veikt grozījumu 2015.gada 17.februāra Aizdevuma līgumā Nr. 

_________. 

 

34. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada Domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „Par Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu” 

apstiprināšanu 

Ziņo Domes priekšsēdētājs  M.Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L.Levanoviča. 

 

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

N.Orleāns, M.Bauda, R.Zeltīts, J.Rušenieks, A.Puide, G.Vācietis, I.Dūduma, J.Lagzdkalns),  „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Domes saistošos noteikumu Nr.20 „Grozījumi Mārupes 

novada Domes 2015.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Mārupes novada pašvaldības 

2015.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

35. 

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, I.Dūduma, J.Lagzdkalns), „pret”  1 (J.Rušenieks),  „atturas” 4 (E.Jansons, 

N.Orleāns, R.Zeltīts, A.Puide),  Mārupes novada Dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.18.00 

 

Domes priekšsēdētājs      /paraksts/   Mārtiņš Bojārs   

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2015.gada  28.decembrī. 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


