SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2018. gada 19. decembrī

Nr. 16

Domes sēde sasaukta plkst. 15.00
Domes sēdi vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Domes sēdē piedalās deputāti: Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Sigita Sakoviča, Raivis
Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Anita Vintere, Guntis
Ruskis, Normunds Orleāns, Andrejs Kirillovs.
Domes sēdē nepiedalās deputāti:
Edgars Jansons – darba darīšanas,
Jānis Lagzdkalns – slimo.
Domes sēdē piedalās:
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa,
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
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 (2 gab.).
2.Par zemes lietošanas mērķa maiņu (4 gab.).
3. Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. ________)
1. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu.
4. Par nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______)
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
5. Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam izstrādes uzsākšanu.
6. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos
Nr. 8/2011 „Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.
7. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
8. Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Mārupes novadā” precizēšanu.

9. Par nekustamā īpašuma ___, Mārupē, Mārupes novadā, daļas, aptuveni ____ ha platībā,
pieņemšanu dāvinājumā (27 gab.).
10. Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu
izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
11. Par Mārupes novada pašvaldības komandas dalību Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādē
2019.
12. Par finansiālo atbalstu sportistam (2 gab.).
13. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2018. gada 23. aprīļa lēmumā Nr. 10.5 (sēdes
protokols Nr. 8) „Par finansiālu atbalstu sportistam Remam Boiko.
14. Par precizējumiem Mārupes novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumā Nr. 13 (sēdes
protokola Nr. 15) „Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā””.
15. Par Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmas „Slidošana” 2018./2019. mācību
gadam saskaņošanu.
16. Par konkursu „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai – projekta „PROTI un DARI!” stratēģisko partneru atlases
konkurss”.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumi:
17. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu (3 gab.).
18. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu.
19. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” I pakāpe piešķiršanu un
godalgas izmaksu Laumai Gobiņai.
20. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” II pakāpe piešķiršanu un
godalgas izmaksu Kristīnei Orleānei.
21. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” III pakāpe piešķiršanu un
godalgas izmaksu Anitai Grahoļskai.
22. Par nekustamā īpašuma „Maijas”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, daļas atsavināšanu
sabiedrības vajadzībām.
23. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada budžeta
apstiprināšanu”” pieņemšanu.
24. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu „Jaungailīši”, Mārupe,
Mārupes novadā.
25. Par Kristapa Loča iecelšanu Mārupes novada domes izpilddirektora amatā.
26. Par Kristapa Loča atbrīvošanu no Mārupes novada domes administrācijas vadītāja amata.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
27. Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.).
28. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Daugavas iela 31, Mārupe,
Mārupes novads, zemes vienības daļai _______ha platībā.
29. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.).
30. Par A.Š. atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā.
31. Par esošo amata vietu Mārupes novada Skultes sākumskolā.
32. Par finansiālu atbalstu sportistiem (8 gab.).
33. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
34. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā
Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem
lēmumprojektiem.

Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
(J. Lagzdkalns, E. Jansons domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ 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 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
(J. Lagzdkalns, E. Jansons domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ 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 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Priežu iela _____, Jaunmārupes, Mārupes novada, 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 Priežu iela ___, Jaunmārupe, 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, nosaukumu Ciņu
iela, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteik 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. 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).
1.2
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma 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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Spuņņi”, Mārupe, Mārupes novads, 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 Ventas
iela ___, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā, zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Mainīt nekustamā īpašuma „Spuņņi”, kadastra Nr. ___ (klasifikatora kods 105089544)
zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t. sk. ēkām, adresi uz Ventas
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
Ventas 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).
2.1
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Atklāti balsojot ar 14 „par” (M. Bojārs, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
(L. Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, 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 Plieņciema iela ___, kadastra Nr. ___, ___ ha platībā,
zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801).
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, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
(L. Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu:

1. Mainīt zemes gabalam Pededzes iela ___, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra
apzīmējumu ___, ___ ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemi (kods 0600).
2. Mainīt zemes gabalam Pededzes iela ___, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra
apzīmējumu ___, ___ ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemi (kods 0600).
3. Mainīt zemes gabalam Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu
___, ___ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi
(kods 0600).
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
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 zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Atklāti balsojot ar 14 „par” (M. Bojārs, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
(L. Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, 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 Bebru iela ___, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra
Nr. ___, ___ ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves
zemi (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).
2.4
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu:
1.
Mainīt nekustamajam īpašumam Pededzes iela ___, Mārupē, Mārupes novadā, ar
kadastra Nr. ___, ___ ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemi (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).
3.
Par nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. ___),
1. zemes vienības detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu:
1. Pārtraukt ar 2018. gada 24. janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 30 (protokols
Nr. 1) uzsākto nekustamā īpašuma „Graši", Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) 1. zemes vienības
detālplānojuma izstrādi.
2.Atcelt ar Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra Mārupes novada domes lēmumu
Nr. 30 (protokols Nr. 1) apstiprināto darba uzdevumu Nr. ___.
3. Izbeigt 2018. gada 24. jūlijā starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma „Graši",
Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) īpašniekiem A.J. un SIA „___”, tās valdes priekšsēdētāja M.N.
personā, kas uz pilnvaras pamata pārstāv arī īpašnieci G.O.-K., noslēgto līgumu Nr. ___ par
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
4. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam:
4.1. informēt par pieņemto lēmumu detālplānojuma ierosinātājus un Izstrādātāju,
4.2. nodrošināt paziņojuma un lēmuma par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu publicēšanu
Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv, novada informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un
TAPIS sistēmā.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4.
Par nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, 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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu:
1.Uzsākt nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra
Nr. ___), detālplānojuma izstrādi.
2.Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ___ un noteikt detālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, 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 „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) īpašnieku
SIA “Tīraines parki”, reģ.Nr.___, 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.
5.
Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam 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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu:

Uzsākt Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam izstrādi.
Apstiprināt Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam Darba
uzdevumu Nr. 3-30/12-2018 saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
3.
Izveidot Vadības grupu Mārupes novada Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam
izstrādei šādā sastāvā:
3.1.
Vadības grupas priekšsēdētājs - Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere;
3.2.
Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs;
3.3.
Domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiģe;
3.4.
Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše;
3.5.
Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Guntis Ruskis;
3.6.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniece
Sigita Sakoviča;
3.7.
Domes izpilddirektora p.i. Kristaps Ločs;
3.8.
Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs Artis Dreimanis;
3.9.
Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa;
3.10.
Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa;
3.11.
Mārupes Sporta centra vadītāja Silvija Bartuševica;
3.12.
Mārupes kultūras nama direktore/deputāte Ira Dūduma;
3.13.
Būvvaldes vadītāja Aida Skalberga;
3.14.
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure;
3.15.
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča;
3.16.
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina;
3.17.
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi" valdes priekšsēdētājs Ivars Punculis;
3.18.
Mārupes vidusskolas direktors/deputāts Jānis Lagzdkalns;
3.19.
Deputāti Anita Vintere, Edgars Jansons, Andrejs Kirilovs, Andris Puide, Raivis Zeltīts.
4.
Apstiprināt Vadības grupas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
5.
Par Attīstības programmas 2020.- 2026. gadam Izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības
nodaļas teritorijas plānotāju.
6.
Pilnvarot izpilddirektoru programmas izstrādei izveidot tematiskās darba grupas.
7.
Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors.
8.
Paziņojumu par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās
ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē
www.marupe.lv, kā arī publicēt tuvākajā vietējā laikraksta „Mārupes vēstis” numurā.
9.
Nosūtīt lēmumu par Mārupes novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam
izstrādi Rīgas plānošanas reģionam.

1.
2.

6.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 30. marta saistošajos noteikumos
Nr. 8/2011 „Mārupes novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu:
1.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 21/2018 „Grozījumi Mārupes novada domes
2011. gada 30.marta saistošajos noteikumos Nr. 8/2011 „Mārupes novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās””
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”.
7.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai šādām personām:

Nr.
1.
2.
3.

Īpašnieks
M.S.
I.K.
R.V.

Iesniedzēja
Pašvaldības
līdzfinansējums līdzfinansējums
(EUR)
(EUR)
Māliņu iela ___
1277,08
5000,00
Māliņu iela ___
4277,08
2000,00
Māliņu iela ___
4277,08
2000,00
KOPĀ
9831,24
9000,00
Adrese

2.
Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī
lēmuma norakstu, kas attiecas uz konkrētu iesniedzēju, 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīža, vienlaikus 1. punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.
3.
Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā
no 4. punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma
piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām
personām un AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.
4.
AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” līdz 2019. gada 1. martam iesniegt Mārupes
novada domē būvdarbu izpildes grafiku dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai 1. punktā minētajām personām.
5.
Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes
novada pašvaldības tīmekļa vietnē.
6.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
8.
Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību Mārupes novadā” precizēšanu
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret”
nav, „atturas” 1 (A. Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu:

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” jaunajā precizētajā saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt bezmaksas izdevumā „Mārupes Vēstis”.
9.1
Par nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___, Mārupē, Mārupes novadā,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ 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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.1 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.S.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un M.S., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___,
Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu
dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu
izstrādi.
9.2
Par nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no L.G.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un L.G., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai, aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Kurpnieku ielā ___, Mārupē, Mārupes

nov., kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.3
Par nekustamā īpašuma Lielā ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Lielā ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no R.Z., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un R.Z., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lielā ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļai, aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Lielā ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt
izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.4
Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas
aptuveni ___ 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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.4 saskaņā ar pielikumu:
1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no R.N., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un R.N., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai, aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.5
Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.L., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un A.L., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.6
Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.R., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un A.R., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Lambertu ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.

9.7
Par nekustamā īpašuma „Akmeņi”, Mārupes nov., kadastra Nr. ___,
___ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt dāvinājumā no J.G., personas kods ___, nekustamo īpašumu „Akmeņi”, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, ___ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un
uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma „Akmeņi”, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, ___ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un J.G., personas
kods ___.
3. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Eglāju iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra
Nr. ___, ___ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra pakalpojumus, valsts
un kancelejas nodevas zemesgrāmatā.
9.8
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.8 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.K.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un I.K., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.9
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā 68, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.9 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.Z.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un A.Z., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā _____, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.10
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.10 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.Z.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un A.Z., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.11
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Atklāti balsojot ar 14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),

(J.Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.11 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no E.R.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un E.R., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.12
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr . ___, daļas, aptuveni ___ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Atklāti balsojot ar 14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
(J.Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.12 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no J.S.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un J.S., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.13
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Atklāti balsojot ar 14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),

(J.Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.13 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no T.U.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un T.U., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.14
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.14 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no E.S.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un E.S., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.15
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr. 9.15 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.N.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un A.N., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.16
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.16 saskaņā ar pielikumu:
1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no S. D-E,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un S. D-E, personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.17
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.17 saskaņā ar pielikumu:

1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no N.R.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un N.R., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.18
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.18 saskaņā ar pielikumu:
1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.K., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un A.K., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.19
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.19 saskaņā ar pielikumu:
1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no L.K., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un L.K., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.20
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.20 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.A.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un M.A., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni __ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.21
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.21 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.B.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.

2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un I.B., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.22
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.22 saskaņā ar pielikumu:
1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.N., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un M.N., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.23
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___ 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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.23 saskaņā ar pielikumu:
1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no E.O., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un E.O., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst

darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.24
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā 91, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.24 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no S.M.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un S.M., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.25
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļas,
aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.25 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no J.O.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un J.O., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.

3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.26
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, divas
daļas, aptuveni ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.26 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Z.Z., personas
kods ___, ar mērķi izmantot tās pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un Z.Z., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļai aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļu, aptuveni ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā
segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
9.27
Par nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___, divas
daļas, aptuveni ___ha un ___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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 9.27 saskaņā ar pielikumu:
1.
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas, aptuveni ___ha un ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no
S.S., personas kods ___, ar mērķi izmantot tās pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp
Mārupes novada pašvaldību un S.S., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē,
Mārupes nov., kadastra Nr. ___, daļām aptuveni ___ha un ___ha platībā.

4.
Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt
visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Penkules ielā ___, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļu, aptuveni ___ ha un ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā,
tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
10.
Par grozījumiem Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu
izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu:
1.
Veikt sekojošus grozījumus Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.2026.gadam grozījumu izstrādes darba uzdevumā Nr. 3-30/8:
1.1.
Papildināt 1.2 sadaļu „Grozījumu izstrādes mērķis” ar 1.2.4 punktu sekojošā redakcijā:
„veicināt novada vienotā ceļu un ielu tīkla attīstību, plānojot perspektīvo pašvaldības nozīmes ceļu
tīklu un nodrošinot sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot”;
1.2.
Papildināt 2. sadaļu „Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi” ar
2.16 punktu sekojošā redakcijā:
„2.16. izstrādāt detalizētu transporta attīstības plānu, ietverot:
2.16.1. esošo un plānoto ielu un ceļu tīklu, atrisinot piekļuvi katram īpašumam un ievērojot
„pakāpeniskuma” principu;
2.16.2. izvērtējumu par esošajām un plānotajām pievienojuma vietām valsts autoceļiem, un
nepieciešamību esošo pieslēgumu kategorijas maiņai;
2.16.3 sabiedriskā transporta shēmu ar apkalpes zonu un teritorijām, kur jāuzlabo sabiedriskā
transporta pieejamība.”
1.3.
Papildināt 2.2.7 punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: „Noteikt un attēlot grafiskajā
daļā teritorijas ar īpašiem nosacījumiem, tai skaitā izvērtējot nepieciešamību noteikt konkrētus
plānotos ceļus (ielas) vai to posmus kā tehniskās publiskās infrastruktūras teritorijas”;
1.4.
Papildināt 2.3.5 punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: „izvērtēt novada ceļu un ielu
tīkla atbilstību vienota ceļu tīkla veidošanas pamatprincipiem, noteikt koplietošanas ceļu un
pašvaldības nozīmes ceļu statusu konkrētiem ceļiem un ielām, attēlojot to grafiskajā daļā, precizēt ceļu
klasifikāciju un noteikt novada ciemu ielu sarkanās līnijas”.
1.5.
Izteikt 2.7 punktu sekojošās redakcijā: „Teritorijas plānojuma grozījumus redakciju
sagatavot kā konsolidētu dokumentu, kas ietver arī aktuālo Mārupes novadā teritorijas plānojumā
2014.- 2026. gadam iekļauto informāciju, Mārupes un Tīraines ciemu sarkano līniju lokālplānojumā
un šajos grozījumos ietvertās aktuālās informācijas un risinājumu kopumu. Detālplānojumi un pārējie
lokālplānojumi piemērojami tieši, kā spēkā esoši dokumenti, līdz tie zaudē spēku.”
1.6.
Papildināt 3.2 punktā ietverto grafiskajā daļā attēlojamās informācijas uzskaitījumu ar
apakšpunktu sekojošā redakcijā: „- nosaka pašvaldības nozīmes ceļus/ielas un koplietošanas
ceļus/ielas, ietverot to novada vienotajā ceļu/ielu tīklā; - ietver detalizētu transporta attīstības plānu;”
1.7.
Papildināt 6. sadaļu „Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē iesaistāmās institūcijas”
ar sekojošām institūcijām: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Aizsardzības ministrija.
2.
Turpināt Teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas izstrādi atbilstoši grozījumiem
Darba uzdevumā Nr. 3-30/8, neparedzot atkārtotu nosacījumu saņemšanu no
7. punktā minētajām institūcijām.
3.
Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai par pieņemto lēmumu informēt Teritorijas
plānojuma grozījumu Izstrādātāju SIA „Grupa93” un organizēt nepieciešamās procedūras papildus
darbu izpildei.

4.
Informāciju par pieņemto lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, ievietot lēmumu un informāciju par grozījumiem darba uzdevumā Mārupes novada tīmekļa
vietnē un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
11.
Par Mārupes novada pašvaldības komandas dalību Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādē 2019
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Kadiģe.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piedalīties Latvijas Jaunatnes VIII Olimpiādē 2019.
2.
Segt no pašvaldības budžeta ar Mārupes novada pašvaldības komandas dalību saistītās
izmaksas;
3.
Nozīmēt par atbildīgu par šī lēmuma izpildi Mārupes sporta centra vadītāju Silviju
Bartuševiču.
12.1
Par finansiālu atbalstu sportistam R.K.
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Kadiģe.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 12.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt R.K., personas kods ___, finansiālu atbalstu 187,50 euro (viens simts astoņdesmit
septiņi euro un 50 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru „Česka Lipa 2018”,
kas norisināsies no 2018. gada 19. decembra līdz 23. decembrim Česka Lipa, Čehijā, un ceļa
izdevumus, lai piedalītos „Latvijas čempionātā hokejā 2017./2018.” 2018. gada 13. oktobrī,
3. novembrī, 17. novembrī, 24. novembrī un 8.decembrī, Tukumā, Latvijā.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu ar
R.K., personas kods 300410-21607, likumisko pārstāvi N.K., personas kods ___.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt R.K., personas kods 30041021607, likumiskajam pārstāvim N.K., personas kods ___, uz kontu A/S „Banka Citadele”, Nr. ___,
likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli.
4. R.K., personas kods ___, likumiskajam pārstāvim N.K., 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, R.K., personas kods ___,
likumiskajam pārstāvim N.K., 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).
12.2
Par finansiālu atbalstu sportistam E.E.
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Kadiģe.

Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 12.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt E.E., personas kods ___, finansiālu atbalstu 660,00 euro (seši simti sešdesmit euro)
apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru „Quebeck International Pee-Wee Hockey
AAA Tournament” no 2019. gada 13. februāra līdz 24. februārim Kvebekā, Kanādā.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu ar
E.E., personas kods ___, likumisko pārstāvi I.Ž., personas kods ___, un SIA „PEGASUS
INTERNATIONAL”, reģ. Nr. 40003272799.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt SIA „PEGASUS
INTERNATIONAL”, reģ. Nr. 40003272799, uz tās rēķinā norādīto kontu.
4. E.E., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei I.Ž., personas kods ___, un SIA
„INTERNATIONAL PEGASUS”, reģ. Nr. 40003272799, 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., personas kods ___, likumiskajai
pārstāvei I.Ž, personas kods ___, un SIA „PEGASUS INTERNATIONAL”, reģ. Nr. 40003272799,
abiem kopā un katram atsevišķi 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).
13.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2018. gada 23. aprīļa lēmumā Nr. 10.5
(sēdes protokols Nr. 8) „Par finansiālu atbalstu sportistam R.B.”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Kadiģe.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu:
1. Grozīt Mārupes novada domes 2018. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 10.5. (sēdes protokols
Nr. 8) lemjošas daļas 1. punktu šādā redakcijā:
„1.Piešķirt R.B., personas kods ___, finansiālu atbalstu 640,00 euro (sešdesmit četri euro)
apmērā, lai segtu ceļa un dalības maksas izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Eiropas
čempionātā jauniešiem U17 Džonkovā, Polijā, no 2018. gada 11. jūnija līdz 19. jūnijam”.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar R.B, personas kods ___, likumisko
pārstāvi (māti) L.S., personas kods ___, un biedrību „Latvijas Modernās pieccīņas federācija”, reģ. Nr.
40008023317, slēgt vienošanos par grozījumiem Administratīvajā līgumā Nr. ___.
14.
Par precizējumiem Mārupes novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumā Nr. 13 (sēdes
protokola Nr. 15) „Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā””
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Kadiģe.

Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 19/2018 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada
22.novembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2017 „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”,
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.
15.
Par Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmas „Slidošana”
2018./2019. mācību gadam saskaņošanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Kadiģe.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu:
1.
Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmu „Slidošana”
2018./2019.mācību gada 2. pusgadam saskaņā ar pielikumu.
2.
Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek
nodrošināta izglītības iestāžu un Izglītības dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros.
16.
Par konkursu
„Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai - projekta „PROTI un DARI!” stratēģisko partneru atlases konkurss”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L. Kadiģe.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai - projekta „PROTI un DARI!” stratēģisko partneru atlases konkurss”
saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
2. Publicēt nolikumu „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai - Projekta „PROTI un DARI!” stratēģisko partneru atlases konkurss”
kopā ar informatīvo paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv;
3. Noteikt pieteikšanās termiņu 2019. gada 11. janvāris.
4. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Izpilddirektors
Kristaps Ločs
Komisijas locekļi:
Projektu koordinatore
Iveta Eizengrauda
Izglītības darba speciāliste
Elita Lecko
Komisijas sekretāre:
Juriste
Linda Liepiņa
5. Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.2.

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumi:
17.1
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu A.P.
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 17.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Dzēst A.P., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 749,94 Eur un ar
to saistīto nokavējuma naudu 320,16 Eur par ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas ielā
___, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015. gadam, t.i.,
līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.
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.
17.2
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem
saistītās nokavējuma naudas dzēšanu J.P.
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 17.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Dzēst J.P., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 192,14 Eur un ar to
saistīto nokavējuma naudu 21,97 Eur par ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Spilvas ielā ___,
Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, kas izveidojies no 2014. gada līdz 2015. gadam, t.i., līdz
maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.
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.

17.3
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās
nokavējuma naudas dzēšanu V.H.
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 17.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Dzēst V.H., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 104,28 Eur apmērā un
ar to saistīto nokavējuma naudu 8,38 Eur apmērā par nekustamo īpašumu „___”, Mārupes novads,
kadastra Nr. ___, kas izveidojies līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.
2. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot
fizisko personu datu aizsardzību).
3. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma
nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.
18.
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu:
1. Dzēst 2018. gada 12. decembrī konstatētās nodokļu pārmaksas kopsummā 1251,24 euro
saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma
nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.
19.
Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts” I pakāpe piešķiršanu un
godalgas izmaksu Laumai Gobiņai
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piešķirt Laumai Gobiņai, personas kods ___, par iegūto pirmo vietu ideju konkursā
„Mārupes novada talismans” apbalvojumu „Atzinības raksts” I pakāpe.
2.
Izmaksāt Laumai Gobiņai, personas kods ___, naudas balvu 500 euro (pieci simti
euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas a/s „SEB banka” kontā Nr. ___.
3.
Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļai.
20.
Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts”
II pakāpe piešķiršanu un godalgas izmaksu Kristīnei Orleānei
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, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs), (N.
Orleāns, 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. 20 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt Kristīnei Orleānei, personas kods ___, par iegūto pirmo vietu ideju konkursā
„Mārupes novada talismans” apbalvojumu „Atzinības raksts” II pakāpe.
2.Izmaksāt Kristīnei Orleānei, personas kods ___, naudas balvu 250 euro (divi simti piecdesmit
euro) apmērā pēc nodokļu nomaksas a/s „Swedbanka” kontā Nr. ___
3.Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu
un grāmatvedības nodaļai.
21.
Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Atzinības raksts”
III pakāpe piešķiršanu un godalgas izmaksu Anitai Grahoļskai
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt Anitai Grahoļskai, personas kods ___, par iegūto trešo vietu ideju konkursā „Mārupes
novada talismans” apbalvojumu „Atzinības raksts” III pakāpe.
2. Izmaksāt Anitai Grahoļskai, personas kods ___, naudas balvu 100 euro (viens simts euro)
apmērā pēc nodokļu nomaksas a/s „Swedbank” kontā Nr. ___
3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu
un grāmatvedības nodaļai.
22.
Par nekustamā īpašuma „Maijas”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,
daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām
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, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret”
nav, „atturas” 1 (A. Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atzīt, ka daļa no nekustamā īpašuma „Maijas” ar kadastra Nr. ___, neapbūvētas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___, aptuveni ___ ha platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu ir
nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 2. punktu un tā ir atsavināma sabiedrības vajadzībām.
2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas
komisijai veikt darbības atsavināmās zemes vienības daļas vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru
kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašnieci.

23.
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada
budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu
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, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret”
nav, „atturas” 1 (A. Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 22/2018 „Grozījumi Mārupes
novada domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mārupes novada
pašvaldības 2018. gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.
2.Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to parakstīšanas;
3.Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
24.
Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu
„Jaungailīši”, Mārupe, Mārupes novadā
Ziņo finanšu komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu:
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Jaungailīši”, Mārupe, Mārupes
novads, ar kadastra numuru ___, ar kopējo platību ___ ha, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu ___ (adrese - Zvaigžņu iela ___, Mārupe, Mārupes novads) ___ha platībā, un zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu ___ (nosaukums - „Jaungailīši”, Mārupes novads) ___ha platībā, atsavināšanu
par summu 1000, 00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi).
2. Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt pirkuma maksas 1000, 00 EUR
(viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā samaksu I.P., p.k. ___, atbilstoši pirkuma līgumam.
3. Atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu Nr. 919 „Noteikumi par
vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 5. punktam nosūtīt šī
lēmuma norakstu nekustamā īpašuma „Jaungailīši”, Mārupe, Mārupes novads, ar kadastra numuru ___,
ar kopējo platību ___ ha, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___ (adrese - Zvaigžņu
iela ___, Mārupe, Mārupes novads) ___ ha platībā, un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___
(nosaukums - „Jaungailīši”, Mārupes novads) ___ha platībā Pārdevējai I.P., p.k. ___, uz adresi: ___,
Rīga, LV-1002, un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai.
4. Segt izdevumus, kas saistīti ar nostiprinājuma lūguma jaunas tiesības nostiprināšanai
apliecināšanu, kā arī valsts un kancelejas nodevu izdevumus par pirkuma līguma koroborēšanu
zemesgrāmatā, skaitot no brīža, kad ir pieņemts Mārupes novada domes lēmums par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
25.
Par Kristapa Loča iecelšanu Mārupes novada domes izpilddirektora amatā
Ziņo finanšu komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs

M. Bojārs nolasa katra deputāta izteikto gribu skaļi.
Tiek nolasīta katra vēlēšanu zīme:
Gatis Vācietis balso „par”
Andrejs Kirillovs balso „par”
Guntis Ruskis balso „par”
Anita Vintere balso „par”
Jānis Lībietis balso „par”
Līga Kadiģe_balso „par”
Sigita Sakoviča balso „par”
Dace Štrodaha balso „par”
Ira Dūduma balso „par”
Normunds Orleāns balso „par”
Pēteris Pikše balso „par”
Nadīna Millere balso „par”
Mārtiņš Bojārs balso „par”
Andris Puide balso „pret”
Raivis Zeltīts balso „atturas”
M. Bojārs ziņo:
Mārupes novada domes izpilddirektora kandidatūra balsošanā ieguva 13 balsis „par”, „pret” 1 (A.
Puide), „atturas” 1 (R. Zeltīts).
Atklāti balsojot ar 13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret” 1 (A.Puide),
„atturas” 1 (R.Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu:
Iecelt Kristapu Loču, personas kods ___, Mārupes novada domes izpilddirektora amatā.
26.
Par Kristapa Loča atbrīvošanu no Mārupes novada domes administrācijas vadītāja amata
Ziņo finanšu komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret”
nav, „atturas” 1 (A. Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu:

Atbrīvot Kristapu Loču, personas kods ____, no Mārupes novada domes administrācijas
vadītāja amata.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
27.1
Par zemesgabala atdalīšanu, adreses 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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 27.1 saskaņā ar pielikumu:
1.Atdalīt no nekustamā īpašuma „Čipas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. -____, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu ___, ___ha platībā un piešķirt adresi „Jaunčipas”, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___, ___ha platībā, zemes lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
3.Piešķirt nekustamā īpašuma „Čipas”, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu ___, ___ha platībā, adresi „Čipas”, Mārupes novads.
4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___, ___ha platībā, zemes lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
5.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
6.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
27.2
Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret”
nav, „atturas” 1 (A.Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 27.2 saskaņā ar pielikumu:
1.Atdalīt no nekustamā īpašuma Meža iela ___, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra
Nr. ___, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ___, ___ha platībā, un piešķirt adresi „Jaunrozes”,
Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___, ___ha platībā, zemes lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkām, atstāt spēkā esošo
adresi Meža iela ___, Jaunmārupe, Mārupes novads.
4. Nekustamajam īpašumam Meža iela ___, kadastra Nr. ___, atstāt spēkā esošo zemes lietošanas
mērķus: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), ___ ha platībā, un zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – ___ ha platībā.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
6. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).

28.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Daugavas iela 31, Mārupe,
Mārupes novads, zemes vienības daļai ___ ha platībā
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu:
1.Noteikt nekustamā īpašuma Daugavas iela 31, Mārupe, Mārupes novads, kadastra
Nr. ___, zemes vienības daļai, ___ha platībā, zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve
(0801).
2. Mainīt nekustamajam īpašumam Daugavas iela 31, Mārupe, Mārupes novads, kadastra
Nr. ___, ___ ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (0801).
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007)
29.1
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 11 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 4 (A.Puide,
R Zeltīts, J.Lībietis, N.Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 29.1 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
29.2
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 11 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 4 (A.Puide,
R Zeltīts, J.Lībietis, N.Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 29.2 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
30.
Par Andreja Špiļova atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu:
1.
Atzīt A.Š., personas kods ___, par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā.

2.
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu pārvaldei iekļaut A.Š., personas kods
___, palīdzības reģistrā ar atbilstošu kārtas numuru augošā secībā.
3.
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu pārvalde atbildīga par lēmuma izpildi un
turpmāku rīcību saistībā ar dzīvokļa ierādīšanu A.Š.
4.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1a, Rīgā).
31.
Par esošo amata vietu Mārupes novada
Skultes sākumskolā
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu:
Noteikt ar 2019. gada 1. janvāri Mārupes novada Skultes sākumskolas esošajai amata vietai
direktora vietnieks saimnieciskajā darbā (klasifikatora kods 1345 09) 1 slodzi (normālais nedēļas
darba laiks - 40 stundas), 3. saime II B līmenis, 8 mēnešalgu grupa.
32.1
Par finansiālu atbalstu sportistam J.L.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.1 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt J.L., personas kods ___, finansiālu atbalstu 160,00 euro (viens simts sešdesmit euro)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2019. gadā, t.i., LaMSF un
LaMSF sijoringa licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar
J.L., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt
līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā
norādīto bankas kontu.
4. Jānim Leitānam, personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””,
reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā un katram atsevišķi 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, J.L., personas kods ___, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, 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).
32.2
Par finansiālu atbalstu sportistam M.E.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt M.E., personas kods ___, finansiālu atbalstu 300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, lai
segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2019. gadā, t.i., LaMSF licences un
obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar
M.E., personas kods ___ un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt
līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr . 40008073661, uz tās rēķinā
norādīto bankas kontu.
5. M.E., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.
Nr. 40008073661, 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, M.E., personas kods ___, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, 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.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
32.3
Par finansiālu atbalstu sportistam R.L.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.3 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt R.L., personas kods ___, finansiālu atbalstu 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās
2019. gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī
sacensību dalības maksu.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar R.L.,
personas kods ___, likumisko pārstāvi (tēvu) U.L., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto
Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt
līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā
norādīto bankas kontu.
4. Raivo Laicāna, personas kods ___, likumiskajam pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ___,
un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā un katram
atsevišķi 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, R.L., personas kods ___, likumiskajam
pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.
Nr. 40008073661, 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).
32.4
Par finansiālu atbalstu sportistam T.D.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.4 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt T.D., personas kods ___, finansiālu atbalstu 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2019.gadā, t.i., LaMSF un
FIM motosportista licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar T.D.,
personas kods ___, likumisko pārstāvi (tēvu) M.D., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto
Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt
līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā
norādīto bankas kontu.
4. T.D., personas kods ___, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods ___, un
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā un katram
atsevišķi 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, T.D., personas kods _____, likumiskajam
pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods _____, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””,
reģ. Nr. 40008073661, 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).
32.5
Par finansiālu atbalstu sportistam A.E.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt A.E., personas kods _____, finansiālu atbalstu 300,00 euro (trīs simti euro) apmērā,
lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2019. gadā, t.i., LaMSF licences un
obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar A.E.,
personas kods _____, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt
līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā
norādīto bankas kontu.
5. A.E., personas kods _____, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.

Nr. 40008073661, 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, A.E., personas kods ____, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, 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.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
32.6
Par finansiālu atbalstu sportistam U.V.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt U.V., personas kods ____, finansiālu atbalstu 300,00 euro (trīs simti euro) apmērā,
lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2019. gadā, t.i., LaMSF licences un
obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar
U.V., personas kods ____, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt
līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā
norādīto bankas kontu.
5. U.V., personas kods ____, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.
Nr. 40008073661, 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, U.V., personas kods ____, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi
atmaksāt Mārupes novada domes 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).
32.7
Par finansiālu atbalstu sportistam A.S.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.7 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt A.S., personas kods ____, finansiālu atbalstu 150,00 euro (viens simts piecdesmit
euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās „Rotax Nordic challenge 2018”,
kas norisināsies Latvijā, Igaunijā un Polijā no 2019. gada 16. jūnija līdz 1. septembrim un Latvijas
čempionātā kartingā 2019, kas norisināsies no 2019. gada 18. maija līdz 7. septembrim, sacensību
dalības maksu, ceļa izdevumu segšanai.

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.S., personas
kods ____, likumisko pārstāvi T.D., personas kods ____.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt A.S., personas kods ____,
likumiskajai pārstāvei T.D., personas kods ____, uz kont A/S „Swedbank”, Nr. ____, likumā noteiktajā
kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli.
4. A.S., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei T.D., 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, A.S., personas kods ____, likumiskajai
pārstāvei T.D., 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).
32.8
Par finansiālu atbalstu sportistei M.V.
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 32.8 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piešķirt M.V., personas kods ____, finansiālu atbalstu 186,65 euro (viens simts
astoņdesmit seši euro un 65 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa, dzīvošanas un
dalības maksas izdevumiem Lietuvas atklātajā junioru čempionātā golfā 2018, kurš norisinājās Lietuvā
no 2018. gada 9. līdz 11. jūlijā.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M.V.,
personas kods ____, likumisko pārstāvi A.V., personas kods ____.
3.
Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt M.V., personas kods
____, likumiskajam pārstāvim A.V., personas kods ____, uz kontu A/S „Luminor Bank”, Nr. ____,
likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli.
4.
M.V., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim A.V., 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, M.V., personas kods ____,
likumiskajam pārstāvim Andim Valteram, 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).
33.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča,
D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” 2 (R.Zeltīts, A.Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu:

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Bebru iela ____, kadastra Nr. ____, ____ha platībā, zemes
lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūves zemi (kods 0801).
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).
34.
Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības administrācijas struktūrvienībā
Finanšu un grāmatvedības nodaļā
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. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu:
Ar 2019. gada 1. janvāri Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībā Finanšu
un grāmatvedības nodaļā izveidot jaunu amata vietu vecākais grāmatvedis (profesijas kods 2411 01),
14. saime IV līmenis, 11. mēnešalgu grupa.
Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00
Domes priekšsēdētājs
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Domes sēdes protokols parakstīts 2018. gada 20. decembrī
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