
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2018. gada  22. augustā  Nr.  12 

 

Domes sēde  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Sigita 

Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Edgars 

Jansons, Anita Vintere, Andrejs Kirillovs. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti:  
Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns – tiešie darba pienākumi. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

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 un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu (5 gab.). 

2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (16 gab.). 

3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (8 gab.). 

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

5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______ atdalīšanu, adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. _______) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma Mežmaļu iela, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, 

_______ ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

8. Par nekustamā īpašuma Mazā Mežmaļu iela, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _______, _______ ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

9. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 106, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _______, daļas, _______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

10. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā 67, Mārupē, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _______, daļas, _______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

11. Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmuma Nr. 16 (sēdes protokols  

Nr. 14), 2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 24 (sēdes protokols Nr. 6) un 2018. gada 23. maija lēmuma 

Nr. 18 (sēdes protokols Nr. 9) daļu atcelšanu. 



12. Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Vīksnas-A” (kadastra Nr. _______) 

detālplānojuma īstenošanas kārtībā. 

13. Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. _______), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

14. Par konkursa „Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2018” komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu. 

 

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

15. Par finansiālo atbalstu sportistiem (4 gab.). 

16. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes Sporta centrā. 

17. Par precizējumiem Mārupes novada domes 2018. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 36 (sēdēs 

protokola Nr. 10) „Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 

samaksas kārtība””. 

18. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada 25. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā”” 

pieņemšanu. 

19. Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019. mācību gadam 

saskaņošanu. 

20. Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019., 2019./2020.  un 

2020./2021. mācību gadam saskaņošanu. 

21. Par Mārupes novada Skultes sākumskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019., 

2019./2020. un 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu. 

22. Par Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019., 2019./2020. un 

2020./2021. mācību gadam saskaņošanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

23. Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, atsavināšanu. 

24. Par Mārupes novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma – zemes gabala, ar kadastra 

Nr. _______, Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā, _______ domājamo daļu, atsavināšanu. 

25. Par Mārupes novada domes 2017. gada 14. jūnija lēmuma Nr. 23 (sēdes protokols Nr. 9) 

atcelšanu 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

26. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu. 

28. Par iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes 

jaunbūvei Jaunmārupē” organizēšanas konceptuālu atbalstīšanu. 

 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem 

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, A. Kirillovs), (N.Millere, E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (N. Orleāns, J. Lagzdkalns attaisnojošu 

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

 Iekļaut domes sēdē priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

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

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, A. Kirillovs), (N.Millere, E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (N. Orleāns, J. Lagzdkalns attaisnojošu 

iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret”   nav, „atturas”  nav,  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 un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, A. Kirillovs), (N.Millere, E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Skalbes”, Mārupes novads, 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,   atstāt spēkā 

esošo adresi „Skalbes”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

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

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  

adresi  „Laimāres”, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, zemes 

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

6. Piešķir zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

nosaukumu C-6 Vecais ceļš, 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. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

10. 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 un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, A. Kirillovs), (N.Millere, E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pededzes iela _________, Mārupe, Mārupes novads, 

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,  atstāt spēkā 

esošo adresi Pededzes iela _________, Mārupe, Mārupes novads. 



3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ ha platībā,  adresi  

Pededzes iela _________, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, zemes 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

Ierodas deputāte N. Millere, 

turpmākajā balsojumā piedalās 

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), (E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajiem īpašumiem Mārupes novadā, Jaunmārupē, Ozolu ielai 

_________, kadastra Nr. _________, Ozolu ielai _________, kadastra Nr. _________, un „Kalngales 

komplekss”, kadastra Nr. _________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība 

var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

adresi Ozolu iela _________, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi  - lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā 

un t.sk ēkām ar kadastra apzīmējumiem _________, _________ un _________,   adresi  Ozolu iela 

_________, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi –  lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003). 

6. Mainīt  zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

un t.sk ēkām adresi  uz Loka ceļš _________, Jaunmārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 

105538653) 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi –  lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003). 

8.  Zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā un t.sk 

ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Ozolu iela _________, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

9. Zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _________, atstāt spēkā esošos zemes 

lietošanas mērķus: _________ha platībā zemes lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601) un _________ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).   

10.  Zemesgabalam „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā un t.sk 

ēkām, atstāt spēkā esošo adresi Ozolu iela _________, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

11. Zemesgabalam Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _________ atstāt spēkā esošos zemes 

lietošanas mērķus: _________ha platībā zemes lietošanas mērķi –  individuālo dzīvojamo māju apbūve 

https://www.kadastrs.lv/varis/105538653?type=house


(kods 0601) un _________ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).   

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), (E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajiem īpašumiem „Bākas-1”, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _________, un „Vaļinieki-1”, Mārupes novads, 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, atstāt spēkā esošo adresi „Salenieki” , Mārupes novads (klasifikatora kods 106574572). 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi  - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

nosaukumu C-19 Ainavas – Vaļenieki – Vecinkas, Mārupes novads. 

5. 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). 

6. Zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, piešķirt 

adresi  „Bākas-A”, 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.  Zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

piešķirt nosaukumu C-18 Saltupi-Turaidas- Rutki. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

 

1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/106574572?type=house


Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), (E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vecmeņģeļi”, Mārupes novads, kadastra Nr. _________, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu _________ zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu 

platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  adresi 

„Akmeņkrasti”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  adresi 

„Dižvēji”, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, zemes 

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

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  adresi 

„Liedagi”, 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. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  

nosaukumu  „Vecmeņģeļi” Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, zemes 

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

10. Piešķirt zemesgabalam „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  

nosaukumu  C-7 Kalves – Ziedoņkalni,  Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam „Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

14. 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 lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), (E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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



2.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), (E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Brūkleņu iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

2.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), (E. Jansons 

domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mārupītes gatve _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

Plkst. 15.20 ierodas deputāts E. Jansons, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

2.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mēmeles iela _________, kadastra Nr. _________, 0,1509 ha 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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



2.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Grantiņu iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Brūkleņu iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Volteri”, kadastra Nr. _________, _________ ha platībā,  

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

 

 

 

 



2.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mežmaļu iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.9 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Dreimaņu iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.10 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Lielcirši”, kadastra Nr. _________, _________ha platībā,  

zemes lietošanas mērķi uz noliktavu apbūvi (kods 1002). 

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). 

 

 

2.11 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Krones iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.12 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Lavandas”, kadastra Nr. _________, _________ha platībā,  

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.13 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Grantiņu iela _________, kadastra Nr. _________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.14 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Priekuļu iela 9, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  



Nr. _________, _________ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju 

apbūvi (kods 0600). 

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). 

 

2.15 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam  „Rūnas”, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. _________, 

_________ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1001). 

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). 

 

2.16 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš _________, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. _________, _________ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūvi (kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________atdalītajam zemesgabalam „Nr.3”, _________ha platībā, adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, Mārupes novads, 

_________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   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________ atdalītajam zemesgabalam „Nr.4”, _________ha platībā,  adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, 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). 

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________ atdalītajam zemesgabalam „Nr.5”, _________ha platībā,  adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, 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). 

 

3.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 



Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________ atdalītajam zemesgabalam „Nr.6”, _________ha platībā, adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, 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). 

 

3.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________ atdalītajam zemesgabalam „Nr.7”, _________ha platībā, adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, 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). 

 

3.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________ atdalītajam zemesgabalam „Nr.8”, _________ha platībā, adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, 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). 

 



3.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________ atdalītajam zemesgabalam „Nr.9”, _________ha platībā, adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, 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). 

 

3.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Caunes” 2. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

Nr. _________ atdalītajam zemesgabalam „Nr.10”, _________ha platībā, adresi Paparžu iela _________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela _________, Jaunmārupē, 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). 

 

4.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret”   nav, „atturas”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 



 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret”   nav, „atturas”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _________ atdalīšanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), „pret”   nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Mārupītes gatve _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _________, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu _________, _________ha platībā,  un 

piešķirt adresi „Cīrulīši”, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _________ lietošanas mērķi _________ha 

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

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8_________, _________ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi Mārupītes gatve _________, Mārupe, Mārupes novads, un 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. 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). 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. _________), detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), teritorijai 

_________ 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 nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _________), 

īpašnieku K.S., personas kods _________, saskaņā ar pielikumu. 



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

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

 

7. 

Par nekustamā īpašuma Mežmaļu iela, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _________, _________ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no D.B., personas kods _________, _________domājamo daļu 

apmērā, no I.D., personas kods _________, _________domājamo daļu apmērā, un no J.B., personas kods 

_________, _________domājamo daļu apmērā nekustamo īpašumu Mežmaļu iela, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _________, _________ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai 

un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Mežmaļu iela, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. _________, _________ ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes 

novada domi un D.B., personas kods _________, I.D., personas kods _________, J.B., personas kods 

_________. 

3. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt 

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mežmaļu iela, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _________, _________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra 

pakalpojumus, valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Mazā Mežmaļu iela, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _________, _________ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt dāvinājumā no D.B., personas kods _________, ½ domājamās daļas apmērā un no I.D., 

personas kods _________, ½ domājamās daļas apmērā nekustamo īpašumu Mazā Mežmaļu iela, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. _________, _________ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Mazā Mežmaļu iela, 

Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _________, _________ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp 

Mārupes novada domi un D.B., personas kods _________, I.D., personas kods _________. 

3.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Mežmaļu iela, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _________, _________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra 

pakalpojumus, valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

 



9. 

Par nekustamā īpašuma Paleju ielā _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _________, daļas, _________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Paleju ielā _________, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _________, daļas, _________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no 

M.B., personas kods _________, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un M.B., personas kods _________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

kas radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Paleju ielu ielā _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _________, _________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par 

zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma Paleju ielā _________, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. _________, daļas, _________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Paleju ielā _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _________, daļas, _________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no J.M., 

personas kods _________, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un J.M., personas kods _________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Paleju ielu ielā _________, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _________, _________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par 

zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

11. 

Par Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmuma Nr. 16 (sēdes 

protokols  Nr. 14), 2017. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 24 (sēdes protokols Nr. 6) un  

2018. gada 23. maija lēmuma Nr. 18 (sēdes protokols Nr. 9) daļu atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 16 (sēdes protokols Nr. 

14) daļā par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētājai 

kanalizācijas sistēmai par spēku zaudējušu un turpmāk neizpildāmu šādām personām: 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. A.L. „_________" 2 850,59 2 500,00 

 

2. Atzīt Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumu Nr. 24 (sēdes protokols  

Nr. 6) daļā par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētājai 

kanalizācijas sistēmai par spēku zaudējušu un turpmāk neizpildāmu šādām personām: 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. V.L. „_________" 528,41 2 500,00 

2. A.L. „_________" 0,00 2 498,48 

3. A.Š _________ 6 720,79   2 500,00 

 

3. Atzīt Mārupes novada domes 2018. gada 23. maija lēmumu Nr. 18 (sēdes prot. Nr. 9) daļā 

par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētājai kanalizācijas 

sistēmai par spēku zaudējušu un turpmāk neizpildāmu šādām personām: 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. M.S. _________ 0,00 921,35 

2. I.Z. _________ 957,58 2 500,00 

 

4. Izbeigt 2017. gada 29. maija administratīvo līgumu Nr. _____  par atbalsta piešķiršanas 

un izlietošanas kārtību noslēgtu starp Mārupes novada domi, V.L., personas kods ________, un A/S 

„Mārupes komunālie pakalpojumi” par summu EUR 2500,00. 

5. Izbeigt 2017. gada 29. maija administratīvo līgumu Nr. ________ par atbalsta 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību noslēgtu starp Mārupes novada domi, A.L., personas kods ________, 

un A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” par summu EUR 2498,48. 

6. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas brīža nosūtīt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” šī lēmuma norakstu, paziņojumu par  

4. un 5. punktā minēto līgumu izbeigšanu un šo līgumu ietvaros izmaksātā atbalsta atmaksu Mārupes 

novada domei. 

7. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas brīža nosūtīt 1., 2., un 3. punktā minētajām personām šī lēmuma norakstu un paziņojumu par 

4. un 5. punktā minēto līgumu izbeigšanu (ja attiecināms).  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

12. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Vīksnas-A” 

(kadastra Nr. ________) detālplānojuma īstenošanas kārtībā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut precizēt ar 2014. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 13 (sēdes protokols  Nr. 9) „Par 

nekustamā īpašuma „Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojuma īstenošanas kārtību, paredzot turpmāko detālplānojuma 

īstenošanu un zemes vienību nodalīšanu pa daļām: 

1.1. pirmajā daļā ielas posmā, kas nodrošina piekļuvi zemes vienībām Nr. 2., 3., 4., 5., 12., 

13., 15., 16., 18. un 19,  

1.2. otrajā daļā ielas posmā, kas nodrošina piekļuvi zemes vienībām Nr.6., 7., 8., 9., 14. un 17.  

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

nekustamā īpašuma „Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________), Mārupe, Mārupes novads, īpašnieku D.P. 

(personas kods ________) vienošanos par grozījumiem 2017. gada 6. jūlija Pārjaunojuma līgumā  

Nr. ________par Administratīvā līguma Nr. ________par detālplānojuma nekustamam īpašumam 

„Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________), Mārupes novadā, īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada Attīstības nodaļas  Teritorijas plānotājai  pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________), detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

14. 

Par konkursa „Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2018”  

komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot konkursa  „Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2018” komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas locekļi:  

Domes priekšsēdētājs - Mārtiņš Bojārs; 

Domes priekšsēdētāja vietnieks - Līga Kadiģe; 

Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs - Pēteris Pikše; 



Attīstības nodaļas vadītājs - Ilze Krēmere; 

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants – Jolanta Kursiša; 

Tūrisma organizators – Elīna Brigmane; 

Biedrības „Mārupes uzņēmēji” pārstāvis - Jurijs Baibakovs; 

Biedrības „Pierīgas Partnerība” pārstāvis - Alīna Lukjanceva; 

Mārupes novada domes deputāte Ira Dūduma; 

Mārupes novada domes deputāts Edgars Jansons.  

2. Apstiprināt konkursa  „Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2018” komisijas nolikumu 

saskaņā ar pielikumu.  

 

 

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

 

15.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.Š. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.1  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.Š., personas kods _______, finansiālu atbalstu 165,00 euro (viens simts 

sešdesmit pieci euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru „CCM World Invite Euro” 

no 2018. gada 1. augusta līdz 4. augustam Slovēnijā, Bledas pilsētā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu ar 

E.Š., personas kods _______, likumisko pārstāvi A.Š., personas kods _______, un biedrību „Hokeja 

attīstībai”, reģ. Nr. _______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Hokeja 

attīstībai”, reģ.Nr. _______, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. E.Š., personas kods _______, likumiskajam pārstāvim A.Š., personas kods _______, un 

biedrībai „Hokeja attīstībai”, reģ. Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt finansējuma 

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

domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, E.Š., personas kods _______, 

likumiskajam pārstāvim A.Š., personas kods _______, un biedrībai  „Hokeja attīstībai”, reģ. Nr. _______, 

abiem kopā un katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

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

 

15.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam K.A. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.A., personas kods _______, finansiālu atbalstu 437,50 euro (četri simti 

trīsdesmit septiņi euro un 50 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz turnīru „World Select Invitational 

Tournament 2018” no 2018. gada 8. maija līdz 13. maijam Spānijā,  San Sebastian pilsētā, un starptautisko 

turnīru „CCM World Invite Euro” no 2018. gada 1. augusta līdz 4. augustam Slovēnijā, Bledas pilsētā. 



2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt divpusēju administratīvo līgumu ar 

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

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt V.A., personas kods 

_______, uz kontu a/s „Swedbank” kontu Nr. LV_______, kods HABALV22. 

4. K.A., personas kods _______, likumiskai pārstāvei V.A., personas kods _______, 

nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā, iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, K.A., personas kods _______, 

likumiskai pārstāvei V.A., personas kods _______, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam Ē.M.L. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 153. saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ē.M.L., personas kods _______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit) 

apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz treniņnometni Limasolā, Kiprā, no 2018. gada 24. aprīļa līdz  

9. maijam, un treniņnometni Balvos, no 2018. gada 11. augusta līdz 20. augustam, un ar dzīvošanu saistītās 

izmaksas treniņnometnēs ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē uzradītajiem izdevumiem. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar Ē. M.L., 

personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) V.L., personas kods _______, un biedrību „Rīgas 

Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _______. 

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

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

4. Ē.M.L., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) V.L., 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 domai atskaiti par tā izlietošanu. 

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, Ē.M.L., personas kods likumiskajai pārstāvei 

(mātei) V.L., personas kods _______, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _______, 

abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam O.M. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), (G. Ruskis, 

kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu balsojumā par 

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



 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt O.M., personas kods _______, finansiālu atbalstu 180,00 euro (viens simts astoņdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Eiropas čempionāta BMX sacensībās, 

kas 2018. gada 15. jūlijā norisināsies Francijā, Sarrians pilsētā, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās 

izmaksas ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar O.M., 

personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) A.M., personas kods _______. 

3.Finansējumu pārskaitīt A.M., personas kods _______, uz kontu a/s „Swedbank”, Nr. _______, 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. O.M., personas kods _______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.M., personas kods _______, 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad O.M., personas kods _______, likumiskajam 

pārstāvim (tēvam) A.M., personas kods _______, atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes Sporta centrā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Ar 2018. gada 1. septembri Mārupes Sporta centrā izveidot jaunas amata vietas 

1.1.Vienu amata vietu sporta treneris  (profesijas kods 3422 03), 48. saime IA līmenis,  

6. mēnešalgu grupa. 

1.2.Divas amata vietas administrators (profesijas kods 5151 01), 23. saime IIA līmenis,  

6. mēnešalgu grupa. 

 

17. 

Par precizējumiem Mārupes novada domes 2018. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 36  

(sēdēs protokola Nr. 10) „Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo  

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10/2017 „Par grozījumiem Mārupes novada domes  

2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo 

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, precizētajā galīgajā redakcijā, saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 



3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā un Mārupes 

novada pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv. 

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

 

18. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā”” pieņemšanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 12/2018 „Grozījumi Mārupes novada domes 2013. gada  

25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18/2013 „Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolā””, 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 pašvaldībai netiks nosūtīts Vides aizsardzības un 

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

19. 

Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības  

programmu  2018./2019. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2018./2019., 2019./2020., 

2020./2021. mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

 

20. 

Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019., 2019./2020.  un 

2020./2021. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmas 2018./2019., 2019./2020. 

un 2020./2021.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 



21. 

Par Mārupes novada Skultes sākumskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019., 

2019./2020. un 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes novada Skultes sākumskolas interešu izglītības programmas 

2018./2019., 2019./2020. un 2020./2021.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

22. 

Par Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019., 2019./2020. un 

2020./2021. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1.Saskaņot Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2018./2019., 2019./2020. un 

2020./2021.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2.Interešu programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta izglītības 

iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

23. 

Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, atsavināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, E. Jansons, A. Kirillovs),  (G.Ruskis no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  1 (N.Millere),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 128, Mārupē,  kadastra 

Nr. 80760031501, pārdodot to atklātā mutiskā izsolē.  

2. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs: izpilddirektora p.i. Kristaps  Ločs;  

Komisijas locekļi: 

Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Artis Dreimanis; 

Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldes nekustāmā īpašuma pārvaldnieks Valdis Kārkliņš; 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča. 

3. Noteikt izsoles sākumcenu 56340 EUR (piecdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit 

euro). 

4. Noteikt izsoles soli  5000,00  EUR (pieci tūkstoši euro) 

5. Apstiprināt izsoles noteikumus (pielikums Nr. 1).  



 

24. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma – 

zemes gabala, ar kadastra Nr. 8076 001 0049, Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā,  

231/6971 domājamo daļu, atsavināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N.Millere,  A.Vintere, E. Jansons, A. Kirillovs),  (G.Ruskis no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  1 (A.Puide),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošās 231/6971 domājamās daļas no zemes gabala 

Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā , ar kadastra Nr. _______, kas ierakstīts Mārupes novada 

zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _______.  

2. Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. 

 

Komisijas locekļi:  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Artis Dreimanis, 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Juriste Skaidrīte Ciganska. 

 

3.Uzdot komisijai noteikt vērtību, pieaicinot vērtētāju.  

4. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieku. 

5. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz   trim lapām   (pielikums Nr. 24). 

 

25. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 14. jūnija lēmuma Nr. 23 

(sēdes protokols Nr. 9) atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N.Millere,  A.Vintere, A.Puide,  A. Kirillovs, G.Ruskis), „pret”   nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 14. jūnija lēmumu Nr. 23 (sēdes protokols Nr.  9) un 

izbeigt uz tā pamata ierosināto iepirkumu „Peldbaseina un autostāvvietu Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā, 

Mārupē, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  R.Zeltīts, N.Millere,  E.Jansons, A.Vintere, A.Puide,  A. Kirillovs, G.Ruskis), (M.Bojārs, kā 

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

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

 



Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu no 2018. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 15. oktobrim, par nostrādāto laika 

periodu no 2017. gada 1. jūlija līdz 2018. gada 30. jūnijam. 

2. Aizejot ikgadējā atvaļinājumā, domes priekšsēdētājam izmaksāt vienreizēju pabalstu 50% 

apmērā no priekšsēdētāja mēnešalgas. 

 

27. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, E. Jansons, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Pededzes iela _______,  Mārupē, Mārupes novadā, 

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, atstāt spēkā 

esošo adresi Pededzes iela _______ , Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam  „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, 

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

4. Piešķirt zemesgabalam  „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, 

adresi  Liliju iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam  „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, 

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

6. Piešķirt zemesgabalam  „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ ha platībā, 

nosaukumu Liliju 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. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

 

28. 

Par iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei 

Jaunmārupē” organizēšanas konceptuālu atbalstīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs/domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere, N. Millere, A. Kirillovs), „pret”   nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pirmskolas 

izglītības iestādes jaunbūvei Jaunmārupē” turpmāku organizēšanu. 



2. Pieņemt zināšanai, ka provizoriskās izmaksas par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 

pirmskolas izglītības iestādes jaunbūvei Jaunmārupē var sastādīt 436 441,91 EUR ar PVN, bet 

prognozētās būvdarbu izmaksas –10 195 911,15 EUR ar PVN. 

 

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 parakstīts 2018. gada  24. augustā. 


