
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  27. septembrī  Nr.  6 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, 

Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere, Andris Puide, Normunds Orleāns, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāts 

Edgars Jansons International Ice Hockey federation kongresā. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina; 

Izpilddirektors Ivars Punculis; 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva  Bērziņa; 

Finanšu un  grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča;  

Attīstības nodaļas zemes ierīkotāja Dace Žīgure; 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

noteikšanu (3 gab.). 

2. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

5. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

6.  Par nekustamā īpašuma Kantora iela 107,  Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

___________), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju. 

7. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupē, Mārupes novads (kadastra Nr. 

___________), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu.  

8. Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novads (kadastra Nr. 

___________), detālplānojuma izstrādes turpināšanu, izdodot jaunu darba uzdevumu.  

9. Par nekustamā īpašuma „Zaigas”, Mārupes novads (kadastra Nr. ___________), 

detālplānojuma realizāciju pa daļām. 



10. Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. ___________), „Dzidras A” 

(kadastra Nr. ___________) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. ___________), Mārupē, Mārupes 

novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

 

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

11. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā. 

12. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības padomes 

nolikumā. 

13. Par pārstāvniecību  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības padomē. 

14. Par amata vietu likvidēšanu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte”. 

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

16. Par saistošo noteikumu Nr. 26/2017 „Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu 

Mārupes novadā” pieņemšanu. 

17. Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu  2017./2018. un  2018./2019. 

mācību gadam saskaņošanu. 

18. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija” radošā 

projekta „Mana glezna” īstenošanai. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

19. Par maksas noteikšanu par apbūves tiesības izmantošanu. 

20. Par grozījumiem Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumā.  

21. Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu Mārupes novada 

Vēlēšanu komisijā (7 gab.). 

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

naudas  dzēšanu (2 gab.). 

23. Par Mārupes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmuma Nr. 27  (sēdes protokols Nr. 4)  

„Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmumā Nr. 10 (sēdes protokols 

Nr. 3)” atcelšanu. 

24. Par peldbaseina būvniecību Mārupes novadā. 

25. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada budžeta 

apstiprināšanu”  pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

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

noteikšanu (2 gab.). 

28. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes pamatskolā. 

29. Par nekustamo īpašumu  „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ___________, un  „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

___________, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. 

30. Par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novads, kadastra Nr.___________, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ___________daļas, ___________ha platībā, 

atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. 

31. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

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

33. Par Skultes sākumskolas Attīstības plāna 2017. - 2020. gadam saskaņošanu. 

34. Par kustamas mantas – transportlīdzekļa atsavināšanu. 

35. Par balvas piešķiršanu Mārupes novada pašvaldības balvas izglītībā „Gada pedagogs” 

nominācijā „Par mūža ieguldījumu izglītībā” Baibai Niedriņai. 

36. Par iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 

ziemas sezonā” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

 



Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar   15 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere), (E. Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret”   nav,   „atturas”  (A. 

Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

1.Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju iela ___________, kadastra Nr. ___________, un 

Paleju iela ___________, kadastra Nr. ___________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.  Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu ___________, ___________ ha platībā un t. 

sk. ēkām,  atstāt spēkā esošo adresi Paleju iela ___________, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

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

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar  kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā, 

piešķirt adresi Paleju iela ___________, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

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

6. Zemesgabalam „Nr.3” ar  kadastra apzīmējumu ___________,  ___________ha platībā, 

piešķirt nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi -  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

8. Zemesgabalam „Nr.4” ar  kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā, 

atstāt spēkā esošo adresi Paleju iela ___________, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

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

10. Zemesgabalam „Nr.5” ar  kadastra apzīmējumu ___________,  ___________ha platībā, 

piešķirt adresi Paleju iela ___________, Mārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

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

12. Zemesgabalam „Nr.6” ar  kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā, 

piešķirt nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

13. Noteikt zemesgabalam „Nr.6” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi -  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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



15. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzeņu iela ___________, kadastra Nr. ___________, zemes 

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

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu ___________,  ___________ha platībā, 

piešķirt adresi Dzeņu iela ___________, Vētras, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ ha 

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

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar  kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā, 

piešķirt adresi Dzeņu iela ___________, Vētras, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ ha 

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

6. Likvidēt valsts adrešu reģistrā adresi Dzeņu iela ___________, Vētras, Mārupes novads                          

(klasif. kods 106315246). 

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

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 
Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Plieņciema iela ___________, kadastra Nr. ___________, 

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

dabā). 

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu ___________,  ___________ha platībā un  

t. sk. ēkai ar kadastra apzīmējumu ___________, atstāt spēkā esošo adresi Plieņciema iela 

___________, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/106315246?type=house


4. Zemesgabalam „Nr.2” ar  kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā un 

t.sk. ēkai ar kadastra apzīmējumu ___________, piešķirt adresi Puķu iela ___________, Mārupe, 

Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

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

6. Zemesgabalam „Nr.3” ar  kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha platībā, 

piešķirt nosaukumu Puķu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___________ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi -  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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

9. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.1 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Vārpu iela 43 atdalītajam zemesgabalam „Nr.3”, 

___________ha platībā,  nosaukumu Āboliņu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Āboliņu iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___________ha 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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). 

 

2.2 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Vārpu iela 43 atdalītajam zemesgabalam „Nr.4”, _______ha 

platībā,  nosaukumu Vārpu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Vārpu iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___________ha 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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). 

 

2.3 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Vārpu iela 43 atdalītajam zemesgabalam „Nr.5” , ________ha 

platībā,  nosaukumu Vārpu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam I-26 Vārpu iela, Mārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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). 

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Vārpu iela 43 atdalītajam zemesgabalam „Nr.1”, ________ha 

platībā,  adresi Āboliņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Āboliņu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

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). 

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16    balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nekustamā īpašuma Vārpu iela 43 zemesgabalam „Nr.2”, ________ha platībā, atstāt spēkā 

esošo adresi  Vārpu iela 43, Mārupe, Mārupes novads. 



2. Noteikt nekustamajam īpašumam Vārpu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

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. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Lambertu iela 31A, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

________, zemes lietošanas mērķi 

1.1. neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600)  – ________ha platībā; 

1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101) – ________ ha platībā. 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

5. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    

„atturas”   4 (J. Lībietis, N. Orleāns, A. Puide, R. Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

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

6. 

Par nekustamā īpašuma Kantora iela 107,  Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un aktualizāciju  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kantora iela 107, Mārupe, Mārupes 

novads (kadastra Nr. ________), izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr. 2013/27 Ministru kabineta  

2014. gada 14. oktobra noteikumos Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentiem” noteiktajā procesuālajā kārtībā. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr. 2013/27 derīguma termiņu 1 (viens) gads 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.  Papildināt Darba uzdevumu ar 5.7 punktu sekojošā redakcijā: 

„5.7. Administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projekts. 

Īpašie nosacījumi administratīvajam līgumam: 

- sagatavojams atbilstoši saskaņotajai detālplānojuma realizācijas kārtībai, pamatojoties uz 

Vienotajiem nosacījumiem detālplānojumu īstenošanai; 

- jāparedz ceļu un galveno inženierkomunikāciju izbūve pirms teritorijas sadales un apbūves 

veikšanas;  

- ceļu jāparedz izdalīt atsevišķā zemes vienībā, ja tas nodrošina piekļuvi vairāk nekā 2 zemes 

vienībām. 

- ja tiek veidota caurbraucama iela un tā nepieciešama kopējā ceļu tīkla nodrošināšanai, pēc ielas 

izbūves atsevišķi izdalītā ielas daļa atsavināma par labu pašvaldībai, vienojoties par atsavināšanas 

nosacījumiem; 

- Pieslēgums valsts autoceļam nosakāms kā brīvi izmantojams arī citiem īpašumiem, saskaņā ar 

detālplānojumā paredzēto apkārtējo teritoriju ceļa tīklu un VAS „Latvijas valsts ceļi” nosacījumiem; 

- līdz ielu nodošanai pašvaldības īpašumā, jānodrošina detālplānojuma teritorijā esošo ceļu 

koplietošanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai attiecībā uz detālplānojuma 

teritorijā jaunveidojamu ielas posmu, ja tā ir caurbraucama iela vai ja tā ir paredzēta izmantošanai 

plašākam sabiedrības lokam.” 

5. Izbeigt 2013. gada 5. decembrī starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma Kantora iela 

107, kadastra Nr. ________, īpašniekiem S.S.  (personas kods ________) un A.N. (personas kods 

________), noslēgto līgumu Nr. ________par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.     

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Kantora iela 107, kadastra Nr. ________, īpašniekiem S.G. (personas 

kods ________) un A.N. (personas kods ________), saskaņā ar pielikumu. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupe, Mārupes novads  

(kadastra Nr. _____), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16    balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt nekustamā īpašuma Ozolu iela 63, Jaunmārupe, Mārupes novads (kadastra 

Nr. _____),  detālplānojuma izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr. 2015/10. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr. 2015/10 derīguma termiņu 1 gads 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. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādes turpināšanu, izdodot jaunu darba uzdevumu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 



1. Atļaut turpināt detālplānojuma nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela 43, Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. _____),  izstrādi saskaņā ar jaunu darba uzdevumu. 

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.  _____un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. _____) robežām, _____ ha platībā. 

3. Noteikt, ka jāinformē Darba uzdevumā Nr.  _____minētās institūcijas par jauna Darba 

uzdevuma izdošanu, pieprasot atkārtoti nosacījumus, ja tie mainījušies kopš detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanas 2013. gada 30. oktobrī. 

4. Izbeigt 2013. gada 7. novembrī starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma 

Zeltiņu iela 43, kadastra Nr. _____, īpašnieku SIA „_____”, reģ. Nr. _____, noslēgto līgumu Nr. 

_____par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

5. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar nekustamā īpašuma nekustamā 

īpašuma Zeltiņu iela 43, Mārupē, kadastra Nr. _____,  īpašnieku SIA „_____”, reģ. Nr. _____, saskaņā ar 

šī lēmuma pielikumu.  

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

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

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

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Zaigas”, Mārupe, Mārupes novads  

(kadastra Nr. _____), detālplānojuma realizāciju pa daļām 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar Mārupes novada domes 2009. gada 28. oktobra saistošajiem noteikumiem  

Nr. 14 „Mārupes novada saimniecības „Zaigas” detālplānojums” (sēdes protokols Nr. 8, p. 7.3), 

apstiprināto detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību 

(administratīvā līguma projekts lēmuma pielikumā). 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Zaigas”, 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), īpašnieci  D.V., personas kods _____, administratīvo 

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

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā 

īpašuma „Zaigas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____),  īpašniekam.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

 

10. 

Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. _____), „Dzidras A”  

(kadastra Nr. _____) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16    balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. _____), „Dzidras A” (kadastra 

Nr. _____) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādi.  



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

atbilstoši nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. 80760070011), „Dzidras A” (kadastra Nr. 

_____) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. _____)  robežām, aptuveni _____ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. _____), „Dzidras A” (kadastra Nr. 

_____) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem D.T., personas 

kods _____, M.P., personas kods _____,  un K.L.-P., personas kods _____, saskaņā ar pielikumu. 

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

lēmumu informēt detālplānojuma teritorijas īpašniekus, ievietot Mārupes novada mājas lapā 

www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

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

 

11. 

Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā:  

1.1.Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.2  punktu un izteikt to šādā redakcijā:   

„2.1.7.2.  izstrādāt izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītības A programmas, izsniedzot 

profesionālās kompetences pilnveidi apliecinošu dokumentu;” 

 

1.2.Grozīt 2. sadaļas 3.2.1.12 punktu un izteikt šādā redakcijā:  

„2.1.12.   koordinēt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  novērtēšanu dibinātājpašvaldību 

izglītības iestādēs , t.sk. apkopojot  IZM pieprasīto  informāciju par pedagogiem, kuri  pretendē un  ir 

ieguvuši profesionālās kvalitātes pakāpes;” 

 

1.3. Svītrot nolikuma 2. sadaļas  2.1.13 punktu  

 

1.4.Grozīt pārvaldes  nolikuma 3. sadaļas 4.3 punktu un izteikt šādā redakcijā:  

„4.3. slēgt  darba  un  uzņēmuma līgumus, bez Uzraudzības padomes akcepta slēgt saimnieciskos 

līgumus, ja darījuma kopsumma nepārsniedz 4500,00 EURO (četri tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi) 

(bez PVN), nomas vai īres līgumus, kā arī citus atlīdzības un/vai bezatlīdzības līgumus, izsniedz 

pilnvaras, apstiprina amatu aprakstus u.c.;” 

 

1.5. Grozīt  5. sadaļas 7. punktu  un izteikt to šādā redakcijā:  

„7. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību par ceturkšņa  finanšu pārskata sagatavošanu 

un iesniegšanu, iekļaut Pārvaldes   mēneša , ceturkšņa un gada finanšu pārskatus Mārupes novada 

pašvaldības konsolidētajā finanšu pārskatā.” 

 

12. 

Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības padomes nolikumā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 



Atklāti balsojot ar   16   balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības 

padomes nolikumā: 

1.1. Papildināt  2. sadaļas 1. punktu ar teikumu šādā redakcijā:  

     „Līdz ar jaunu domes sasaukumu, lēmums par Uzraudzības padomes   locekļa  izvirzīšanu tiek 

pieņemts atkārtoti, ne vēlāk kā līdz 1.oktobrim.” 

 

1.2.  Grozīt  nolikuma 2. sadaļas 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

     „3. Uzraudzības padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu atklātā  balsojumā ievēl  uz  

sasaukuma domes termiņa pilnvaru laiku.” 

 

1.3.  Grozīt nolikuma 3. sadaļas 2.3 punktu  un izteikt to šādā redakcijā:  

     „2.3. izskata Pārvaldes priekšnieka lūgumu slēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu, ja  

noslēdzamā līguma summa pārsniedz  4500,0 0EURO ( četri tūkstoši pieci simti EURO, 00 centi ) (bez 

PVN).” 

 

13. 

Par pārstāvniecību  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  Uzraudzības padomē 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece  S. Sakoviča. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm  „par” (M. Bojārs, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, P.Pikše, 

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  (L. Kadiģe, kā ieinteresētā persona,  pamatojoties  uz likuma „Par 

pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās), „pret”    nav,    „atturas”   

nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Deleģēt darbam Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē 

Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietnieci Līgu Kadiģi. 

2. Atļaut Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei  papildus domes 

priekšsēdētāja vietnieces amata pienākumiem ieņemt amatu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvaldes Uzraudzības padomē atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 4. panta pirmās daļas 16. punktam, 4. panta otrajai daļai, 7. panta piektās daļas 4. punktam,  

8.1 panta pirmajai daļai.  

 

14. 

Par amata vietu likvidēšanu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16    balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2017. gada 1. oktobri Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē „Lienīte” likvidēt divas 

amata vietas ēkas dežurants un metodiķis amata vietu. 

 

15.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei V.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 



 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt V.P., personas kods _____, finansiālo atbalstu 470,00 euro (četri simti septiņdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību treniņnometnē Limosolā, Kiprā, no  

2017. gada 29. aprīļa līdz 2017. gada 13. maijam, un treniņnometnē Balvos, Latvijā,  no 2017. gada 19. 

augusta līdz 2017. gada 29. augustam, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu, paredzot, ka ar dzīvošanu 

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

izdevumiem, t.i.,  līdz 50,00 euro apmērā, un netiek segtas par neattiecināmām atzītas izmaksas vispār 

(ēdināšana 100,00 euro apmērā, bāzes uzturēšana 900,00 euro un baseina īre 80,00 euro apmērā). 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) J.P., personas kods _____, un biedrību „Rīgas Ķīpsalas 

peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _____. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas 

peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _____, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

5. V.P., personas kods _____, likumiskai pārstāvei J.P., personas kods _____, un biedrībai 

„Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, V.P., personas kods _____, likumiskai pārstāvei 

J.P., personas kods _____, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _____, abiem kopā 

solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei  piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam  R.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.P., personas kods _____, finansiālo atbalstu 632,50 euro (seši simti trīsdesmit divi 

euro 50 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sporta treniņnometnē Limasolā, Kiprā, 

no 2017. gada 29. aprīļa līdz 13. maijam, un treniņnometnē Balvos, Latvijā, no 2017. gada 19. augusta 

līdz 29. augustam, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas 

treniņnometnē no pašvaldības atbalsta tiek segtas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē uzrādītajiem 

izdevumiem, t.i.,  līdz 262,50 euro apmērā. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

likumisko pārstāvi I.M., personas kods _____, un biedrību „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. 

_____. 

4.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. R.P.  likumiskai pārstāvei I.M., personas kods ____, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas 

klubs”, reģ. Nr. ____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu 



atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites 

par tā izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.P. likumiskai pārstāvei I.M., personas kods 

____, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. ____, abiem kopā solidāri vai katram 

atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

16. 

Par saistošo noteikumu Nr. 26/2017 

„Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.  26/2017  „Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā 

piešķiršanu Mārupes novadā”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

 

17. 

Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu  2017./2018. un  

2018./2019. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmu „Aerobika” 2017./2018.mācību 

gadam un interešu izglītības programmu  „Šahs”  2017./2018. un 2018./2019. mācību gadam saskaņā ar 

pielikumu. 

 

18. 

Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”  

radošā projekta „Mana glezna” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

Millere),  (J. Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    

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

 



Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ. Nr. ____, finansiālo atbalstu 

711,00 euro (septiņi simti vienpadsmit euro) apmērā projekta „Mana glezna” īstenošanai 2017. gada  

26. oktobrī no plkst.15:00 līdz 16:00 Mārupes Vizuālajā mākslas studijā, Daugavas ielā 29/1, Mārupē, 

2017. gada 16. novembrī no plkst.19:00 līdz plkst. 20:00 Mārupes Vizuālajā mākslas studijā, Daugavas 

ielā 29/1, Mārupē, no 2017. gada 28. novembra līdz 2017. gada 22. decembrim Mārupes kultūras nama 

vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

2. Izdevumus segt no Kultūras nama budžeta pakalpojumu izmaksām. 

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

„Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, vienotais reģ. Nr. ____, par finansējuma piešķiršanas, izlietošanas 

un atskaišu iesniegšanas kārtību. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, vienotais reģ. Nr. 

____, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. Biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ. Nr. ____, nodrošināt saņemtā 

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

pasākuma norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas 

studija”, reģ. Nr. ____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

7. Piešķirt biedrībai „ Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ. Nr. ____, tiesības no  

2017. gada 28. novembra līdz 2017. gada 22. decembra Mārupes kultūras nama telpas – vestibilu, ar 

100% nomas maksas samazinājumu. 

8. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas biedrībai 

„Mārupes Vizuālās Mākslas studija” slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

19. 

Par maksas noteikšanu par apbūves tiesības izmantošanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs/Juridiskās nodaļas vadītāja G. Sušiņina. 

 

Atklāti balsojot ar   14  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. Millere),  

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt maksu par apbūves tiesības izmantošanu pašvaldības starpgabalā ar kadastra 

apzīmējumu  ____,   ____ha platībā, 1, 5% apmērā no šīs zemes vienības kadastrālās vērtības gadā, kas 

uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 0,20 euro gadā. 

2. Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt papildus vienošanos ar Lauri Piņķi par atlīdzību 

par apbūves tiesības izmantošanu.  

 

20. 

Par grozījumiem Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikumā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

Millere),  (J. Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    

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



 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļa nolikumā (apstiprināts ar Mārupes novada 

domes 2009. gada 23. septembra lēmumu Nr. 21 (sēdes protokols Nr. 7)) šādu grozījumu:  

 

Papildināt nolikumu ar 9.17  un 9.18  apakšpunktiem šādā redakcijā:  

„9.17. pieņem lēmumus par kapavietas piešķiršanu, izdarot attiecīgu ierakstu elektroniskajā 

datubāzē, kurā tiek veikta kapsētā apglabāto personu elektroniskā uzskaite, vai par atteikumu piešķirt 

kapavietu; 

9.18.slēdz kapavietas uzturēšanas līgumu, nodrošina tā reģistrēšanu pašvaldības lietvedības 

sistēmā, informējot pašvaldības atbildīgas amatpersonas par nepieciešamību izdarīt attiecīgu ierakstu 

elektroniskajā datubāzē, kurā tiek veikta kapsētā apglabāto personu elektroniskā uzskaite.” 

 

2. Mārupes novada domes Administrācijas Juridiskajai nodaļai nodrošināt Mārupes novada 

dzimtsarakstu nodaļa nolikuma (apstiprināts ar Mārupes novada domes 2009. gada 23. septembra lēmumu 

Nr.21 (sēdes protokols Nr. 7))  konsolidāciju atbilstoši veiktajiem grozījumiem.  

 

3. Konsolidētu Mārupes novada dzimtsarakstu nodaļa nolikumu publicēt Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē.  

 
 

21.1 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu  

Mārupes novada Vēlēšanu komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

Millere),  (J. Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.1 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Mairitu Zivtiņu, p.k. ____ 

 

21.2 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu  

Mārupes novada Vēlēšanu komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

Millere),  (J. Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.2 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Aiju Varguli, p.k. ____ 

 

21.3 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu  

Mārupes novada Vēlēšanu komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 



Millere),  (J. Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.3 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Aneti Teikmani, p.k. _______. 

 

21.4 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu  

Mārupes novada Vēlēšanu komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

Millere),  (J. Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par šo lēmumu nepiedalās),  „pret”    

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.4 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Ilonu Eglīti, p.k. _______. 

 

21.5 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu  

Mārupes novada Vēlēšanu komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.5 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Aldu Bērziņu, p.k. _______. 

 

21.6 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu  

Mārupes novada Vēlēšanu komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.6 saskaņā ar pielikumu: 

Ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Inetu Lasumu - Lasmani, p.k. 

_______. 

 

21.7 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta ievēlēšanu  

Mārupes novada Vēlēšanu komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21.7 saskaņā ar pielikumu: 



Ievēlēt par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekli Zandu Melkinu, p.k. _______. 

 
22.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem  

saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu A.A. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, 

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, N. Millere, J. Lagzdkalns),  

„pret” 1  (A. Puide),    „atturas”  2 (I. Dūduma, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst A.A., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto 

nokavējuma naudu, kopā 737,49 euro par nekustamo īpašumu Priežu ielā ______, Jaunmārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, kas izveidojies par 2010. gadu, 2011. gadu un 2012. gadu, līdz 

maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2012. gada 19. jūnijam. 

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

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

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

22.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem  

saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu  I.S. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, 

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, N. Millere, J. Lagzdkalns),  

„pret”  nav,     „atturas”  3 (I. Dūduma, A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst I.S., personas kods _________, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto 

nokavējuma naudu, kopā 285,11 euro par nekustamo īpašumu Lielā ielā ________, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ________, kas izveidojies par 2009. gadu un 2010. gadu, un par nekustamo īpašumu 

Ziedoņu ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, kas izveidojies par 2010. gadu 

un 2011. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim, t.i., 2011. gada 24. janvārim. 

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

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

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

 

 



23. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmuma  

Nr. 27  (sēdes protokols Nr. 4)  „Par grozījumiem Mārupes novada domes  

2017. gada 22. februāra lēmumā Nr. 10  

(sēdes protokols Nr. 3)” atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. 

Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 30. augusta lēmumu Nr. 27 (sēdes protokols Nr. 4) 

„Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. februāra lēmumā  Nr. 10 (sēdes protokols Nr. 

3)”. 

 

24. 

Par peldbaseina būvniecību Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

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

N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  

„pret”    1 (J. Lībietis),    „atturas”   2 (R. Zeltīts, A. Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim apturēt  iepirkuma 

„Peldbaseina un autostāvvietu Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā, Mārupē, būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” organizēšanu līdz attiecīga domes lēmuma pieņemšanai.  

2. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Attīstības nodaļai izskatīt alternatīvas 

iespējas izbūvēt peldbaseinu Mārupes novadā,  piesaistot ārpakalpojumu ar pašvaldības finansējumu ne 

lielāku par 200 000 euro (bez PVN) gadā.  

3. Mārupes novada domes Administrācijas Attīstības nodaļai informēt Mārupes novada 

domi par veiktās izpētes rezultātiem ne vēlāk kā līdz 2018. gada 1. martam.  

 

25. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes  

2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017  

„Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, 

N. Millere),  „pret”    nav,    „atturas”   1 (A. Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  Mārupes novada domes saistošos noteikumu Nr. 27/2017 „Grozījumi Mārupes 

novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta pieņemšanu  un budžeta grozījumiem stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā  elektroniska veidā  nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 



Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns,  J. Lībietis, N. Millere),  „pret”    

nav,    „atturas”   3 (N. Orleāns, A. Puide, R. Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

26.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, I.Dūduma, P.Pikše, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”    nav,    

„atturas”   4 (J. Lībietis, N. Orleāns, A. Puide, R. Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 
27.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Laimdotas iela ________, kadastra Nr. ________, zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ________,  ________ha platībā, 

nosaukumu I-80 Laimdotas iela, Mārupe, Mārupes novads, un iekļaut nekustamā īpašuma I-80 Laimdotas 

iela  (kadastra Nr. ________1) sastāvā, pirms tam noslēdzot pirkuma līgumu atbilstoši 2017. gada  

14. jūnijā Mārupes novada domes lēmumam Nr. 29 (sēdes protokols  Nr. 9).  

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, atstāt spēkā 

esošo adresi Laimdotas iela 46, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā,  atstāt spēkā 

esošo zemes lietošanas mērķi –  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

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). 

 

 

 



27.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kārkliņi”, kadastra Nr. ________, zemes ierīcības projektu kā 

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

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā un t. sk. ēkām,  

atstāt spēkā esošo adresi „Kārkliņi”, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ________  zemes lietošanas mērķus:  

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), ________ha platībā, un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), ________ha platībā. 

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar  kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, piešķirt adresi 

„Mazklintis”, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ________  zemes lietošanas mērķus -   

neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600), ________ha platībā, un zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), ________ ha platībā. 

6. Zemesgabalam „Nr.3” ar  kadastra apzīmējumu ________,  ________ ha platībā, piešķirt 

adresi „Ipiķi”, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, zemes 

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

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

9. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

27.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Ūbelītes”, kadastra Nr. ________, zemes ierīcības projektu kā 

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

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu ________,  ________ha platībā,  piešķirt 

adresi Pededzes iela 2F, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, atstāt spēkā 

esošo zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz  kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar  kadastra apzīmējumu ________,  ________ha platībā,  piešķirt 

adresi Pededzes iela 2E, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā,  zemes 

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

6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 



7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

28. 

Par amata vietas likvidēšanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2017. gada 1. oktobri Mārupes pamatskolā likvidēt metodiķa amata vietu. 

 

29. 

Par nekustamo īpašumu  „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ________, un  „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. Millere, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt atsavināšanas atlīdzību:  

1.1. par nekustamo īpašumu „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ________, šādā apmērā: 
1.1.1. I.D., personas kods ________, par 1056/39946 domājamām daļām no īpašuma 

511,00 euro apmērā; 

1.1.2. E.D., personas kods ________, par 380/39946 domājamām daļām 184,00 euro 

apmērā. 

1.2. Par nekustamo īpašumu „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupe, Mārupes 

novads, kadastra Nr. ________, šādā apmērā: 

1.2.1. I.D., personas kods ________, par 1056/39946 domājamām daļām no īpašuma 

69,00 euro apmērā; 

1.2.2. E.D., personas kods ________, par 380/39946 domājamām daļām 25,00 euro 

apmērā. 

2.  Ierosināt I.D., personas kods ________, piederošās 1056/39946 domājamās daļas no 

nekustamā īpašuma  „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, atsavināšanu 

par 511,00 euro un E. D., personas kods ________, piederošās  380/39946 domājamās  daļas  

atsavināšanu par 184,00 euro apmērā, I.D., personas kods ________, piederošās  1056/39946 domājamās  

daļas  no nekustamā īpašuma „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

________, par 69,00 euro apmērā un E.D., personas kods ________, piederošās  380/39946 domājamās  

daļas atsavināšanu par 25,00 euro apmērā ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

3. Nosūtīt I.D. un E.D. uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar I.D., personas kods ________, un 

E.D., personas kods ________, par viņiem piederošām 1056/39946 un 380/39946 domājamām daļām no 

nekustamā īpašuma „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, un „Mazcenu 

alejas pievedceļi”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, pirkuma līgumus un veikt 

darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 



5. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamo īpašumu „Vīteņu skvērs”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 

________, un „Mazcenu alejas pievedceļi”, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, 

atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar īpašuma tiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā. 

 

30. 

Par nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, sastāvā ietilpstošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ________daļas, ________ha platībā, atsavināšanas 

atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ________, daļas, aptuveni ________ha 

platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes uzmērīšanas), atsavināšanas atlīdzību 6,19 euro apmērā 

par vienu kvadrātmetru, provizoriski pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par atsavināmo 

zemesgabala daļu var sastādīt 52 000 euro apmērā.  

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ________, daļas,  ________ha platībā, 

atsavināšanu par 6,19 euro apmērā par vienu kvadrātmetru, pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas 

atlīdzība par atsavināmo daļu var sastādīt 52 000 euro apmērā, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo 

funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu. 

3. Veikt darbības atsavināmā zemes gabala ________ha platībā uzmērīšanai un atdalīšanai 

no nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, sastāvā ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ________, kura kopējā platība ir  2,19 ha. 

4. Nosūtīt V.G. uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar V.G., personas kods ________, 

nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, sastāvā ietilpstošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ________, daļas,  ________ha platībā (vairāk vai mazāk cik 

izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), pirkuma līgumu un veikt darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai 

zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 

6. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma „Viskalni”, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. ________, daļas,  ________ha platībā (vairāk vai 

mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar zemes gabala 

uzmērīšanu un īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

 

31.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Bērziņi A”, kadastra Nr. ________, (bij. „Bērziņi”) 

atdalītajam zemesgabalam „Nr.27” , ________ha platībā,  adresi Lielā iela 117A, Mārupe, Mārupes 

novads. 



2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela 117A, Mārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

3.  Zemesgabalam „Bērziņi A” ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, atstāt 

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

(kods 0101). 

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). 

 

31.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Bērziņi A”, kadastra Nr. ________, (bij. „Bērziņi”) 

atdalītajam zemesgabalam „Nr.26” , ________ha platībā,  adresi Lielā iela 119, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela 119, Mārupē, Mārupes novadā, ________ha 

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

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

32. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. Millere, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vindēni-1”, kadastra Nr. ________, 2.  zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā,  un piešķirt adresi „Cilnīši”, Jaunmārupe, Mārupes 

novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ________ zemes lietošanas mērķus – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600), ________ha platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā, un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101), ________ha platībā. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, adresi 

„Vindēni A”, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi  – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

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

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). 

 



33. 

Par Skultes sākumskolas Attīstības plāna 2017. - 2020. gadam saskaņošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, N. Millere, J. 

Lagzdkalns),  „pret”    nav,    „atturas”  2 (A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Skultes sākumskolas Attīstības plānu 2017.- 2020. gadam  

 

34. 

Par kustamas mantas – transportlīdzekļa atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut atsavināt pašvaldībai piederošo transportlīdzekli VOLVO S60 ar valsts 

numurzīmēm HC 4678. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt atsavināmā transportlīdzekļa 

novērtēšanu, ar rīkojumu izveidojot novērtēšanas komisiju un nodrošinot eksperta pieaicināšanu. 

3. Noteikt, ka paredzamais transportlīdzekļa VOLVO S60 ar valsts numurzīmēm HC 4678 

atsavināšanas veids ir tā nodošana piegādātāja īpašumā, izdarot ieskaitu, pašvaldībai iegādājoties 

līdzvērtīgu mantu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.  

 

35. 

Par balvas piešķiršanu Mārupes novada pašvaldības balvas izglītībā „Gada pedagogs” nominācijā 

„Par mūža ieguldījumu izglītībā” Baibai Niedriņai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pedagogam Baibai Niedriņai, personas kods 

________,  naudas balvu  EUR 1000,00 pēc nodokļu nomaksas, balvu izmaksājot no Izglītības dienesta 

budžeta.  

 

36. 

Par iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas 

sezonā” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, I.Dūduma, 

P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, A. Puide, G. Vācietis, R. Zeltīts, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi ziemas sezonā”. 



2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis; 

 Valdis Kārkliņš; 

 Kaspars Spuģis; 

 

Staņislavs Petrovskis; 

Nadīna  Millere; 

Andris Puide; 

Dace Štrodaha. 

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  

2017. gada   3. oktobrī 

 

 

 


