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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2019. gada  23. janvārī   Nr.  1 

 

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, Edgars Jansons, Jānis Lagzdkalns. 

 

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, 

Izpilddirektors  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 (14 gab.). 

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

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

4. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.). 

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

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

investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu. 

7. Par iepirkuma “Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadājumiem un neregulāriem 

pārvadājumiem Mārupes novada pašvaldības iestādēm” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

8. Par grozījumiem iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūve” komisijas sastāvā. 

9. Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā __/Ziemciešu iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _____, daļas,  ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā (13 gab.). 

10. Par nekustamā  īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),  

detālplānojuma projekta pilnveidošanu. 

11. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. 

12. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

13. Par finansiālo atbalstu sportistam (5 gab.). 

14. Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu A.Š. 

15. Par 1. klašu atvēršanu 2019./2020.mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs. 

16. Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. 

17. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar 

citām pašvaldībām 2019. gadā (janvāris – augusts). 

18. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām 

izglītības iestādēm 2019. gadā. 

19. Par konkursa „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai – projekta “PROTI un DARI!” stratēģisko partneru atlases konkursa” 

rezultātiem. 

20. Par līmeņa maiņu Mārupes novada Mārupes Sporta centra esošajām amata vietām. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

21. Par izmaiņām Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas sastāvā 

22. Par Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumu apstiprināšanu. 

23. Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības 2019. gada budžeta apstiprināšanu” 

pieņemšanu. 

24. Par grozījumiem  nolikumā “Par Mārupes novada domes amatpersonu un darbinieku 

nolikums”. 

25. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

27. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada pašvaldības administrācijā. 

28. Par izmaiņām Pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā un nolikumā konkursa “Par tiesībām 

slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” ietvaros, 

izpildot līdzdarbības līgumu ar biedrību “Mārupes Hokeja savienība”. 

29. 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””. 

30. Par grozījumiem  Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikumā. 

31. Par grozījumiem  nolikumā “Mārupes novada domes Administrācijas nolikums”. 

32. Par grozījumiem  nolikumā “Mārupes novada domes Attīstības nodaļas nolikums”. 

33. Par grozījumiem  nolikumā “Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas nolikums”. 

34. Par grozījumiem  nolikumā “Mārupes novada domes Iepirkumu nodaļas nolikums”. 

35. Par grozījumiem  nolikumā „Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nolikums”. 

36. Par grozījumiem Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikumā. 

37. Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijas sastāvā. 

38. Par grozījumu izdarīšanu Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 11/2016 “Mārupes novada pašvaldības nolikums”. 

39. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

40. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

41. Par finansiālu atbalstu sportistiem (3 gab.). 

42. Par Mārupes novada domes 2018. gada 19. decembra lēmuma Nr. 12.2 (sēdes protokols Nr. 16) 

“Par finansiālu atbalstu sportistam E.E.” atcelšanu. 

43. 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”. 
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 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem 

lēmumprojektiem. 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „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   17  „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), „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   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, „ Dārtas”, kadastra Nr. 8076 003 

0254, 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 

Vārpu iela 53, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

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

Vārpu iela 51, 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, adresi Vārpu 

iela 49, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

8. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, nosaukumu 

Vārpu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

10.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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



4 

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Ausmas”, 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 

“Sārtkļavas”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi “Ausmas”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

“Sniegrozes”, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

C-6 Vecais Mārupes ceļš , Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

10.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Paleju iela 67, kadastra  

Nr. ______, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi Paleju iela 67, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads. 
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5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______    ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6. 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). 

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 4, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Mauriņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā,  zemes 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 5, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  
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4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Mauriņu iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 3, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Mauriņu iela 3, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Austras”, kadastra Nr. ______, zemes 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, atstāt spēkā esošo 

nosaukumu “Austras”,  Mārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, atstāt spēkā esošo 

zemes lietošanas mērķi -  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
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4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, adresi 

Lapiņu dambis 4, 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, adresi 

Lapiņu dambis 6, Mārupe,  Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, nosaukumu 

Lapiņu dambis , Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Druvas iela 30, 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, nosaukumu 

Druvas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Druvas iela 30, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 



8 

 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 9, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Mauriņu iela 9, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 6, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______   ______ha platībā zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Mauriņu iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 1, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Mauriņu iela 1, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.12 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 7, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Mauriņu iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

1.13 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Skaņā kalna iela 24, 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, nosaukumu 

Prūšu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Skaņā kalna  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Skaņā kalna iela 24, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā zemes 

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

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.14 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 2, 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, nosaukumu 

Mauriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi Mauriņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 
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8.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

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

 

2.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

(R.Zeltīts, E.Jansons, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, J.Lībietis,  A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  

4 (R.Zeltīts, E.Jansons, N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, J.Lībietis,  A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  

4 (R.Zeltīts, E.Jansons, N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, J.Lībietis,  A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  

4 (R.Zeltīts, E.Jansons, N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3. 

Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma Viskalnu iela 5, Tīraine, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ______, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ______  - ______ha platībā, un apvienot ar nekustamā 

īpašuma Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads, zemes vienību kadastra apzīmējumu ______vienā 

īpašumā ______ha kopplatībā  un piešķirt adresi Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ______ha platībā zemes lietošanas mērķi  - izglītības un zinātnes iestāžu 

apbūve (kods 0901). 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā 

esošo adresi Viskalnu iela 3, Tīraine , Mārupes novads. 

4. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā reģistrēto adresi Viskalnu iela 5, Tīraine, Mārupes novads 

(klasifikācijas kods 103759233)  

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). 

 

4.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Dīķu iela 1 (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.1”, ______ha platībā,  adresi Lielā iela 128, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela 128, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

https://www.kadastrs.lv/varis/103759233?type=house
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1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Dīķu iela 1 (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.2”, ______ha platībā,  adresi Lielā iela 130, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela 130, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Dīķu iela 1 (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.3”, ______ ha platībā,  adresi Lielā iela 132, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela 132, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Dīķu iela 1 (kadastra Nr. ______), atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.4”, ______ha platībā,  adresi Lielā iela 134, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela 134, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.1 

Par nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Dīķu iela 1, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.5”, ______ha platībā, nosaukumu Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lielai ielai, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

joslā (kods 1101). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.2 

Par nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Dīķu iela 1, kadastra Nr. ______,  atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.6”,  ______ha platībā, nosaukumu Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lielai ielai, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

joslā (kods 1101). 

3. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi Dīķu iela 1, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 

105259977)  

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6. 

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

investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu 

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, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns,), „pret”  

nav,  „atturas”  3 (G.Ruskis, E. Jansons, A. Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

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

plāna un investīciju plāna 2017.– 2019. gadam grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

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

un investīciju plāna 2017.– 2019. gadam grozījumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3.Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada attīstības programmas 2013. –  

2019. gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.– 2019. gadam grozījumu 

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

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105259977?type=house
http://www.marupe.lv/
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7. 

Par iepirkuma „Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadājumiem un neregulāriem 

pārvadājumiem Mārupes novada pašvaldības iestādēm” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu „Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadājumiem un neregulāriem pārvadājumiem Mārupes 

novada pašvaldības iestādēm”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Līga Kadiģe 

Pēteris Pikše 

Sarmīte Antiņa 

 Jānis Lagzdkalns 

Sigita Sakoviča 

Gunārs Svētiņš 

Ira Dūduma 

komisijas sekretāre: Ināra Maļinovska 

 

8. 

Par grozījumiem iepirkuma 

 „Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūve” 

komisijas sastāvā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Veikt grozījumus 2018. gada 6. februāra Mārupes novada domes sēdes lēmumā Nr. 4 „Par 

iepirkuma „Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

izveidošanu”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Normunds Kārklis 

Kaspars Spuģis 

 Staņislavs Petrovskis 

Jānis Buza 

                                                        Pēteris Pikše  

komisijas sekretāre: Inga Ķemere 

 

9.1 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.P., personas kods ______, 

ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un I.P., 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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.2 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.J., personas kods ______, 

ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un M.J., 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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.3 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 



17 

 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.K., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un M.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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.4 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no T.R. personas kods ______, 

ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un T.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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.5 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.K., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta 

izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.6 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas ______ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no B.T., personas kods ______, 

ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un B.T., 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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.7 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, sastāvā 

ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

______ daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______, daļas ______ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās 

uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no N.Š., personas kods ______, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un N.Š., 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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ______, aptuveni  ______ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 
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9.8 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, 

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no N. Š., personas kods ______, nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 8, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ______, 

______ ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 8, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______, 

______ha platībā Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un N.Š., personas kods ______. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 8, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā 

pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra pakalpojumus, valsts un kancelejas nodevas 

zemesgrāmatā. 

 

9.9 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.M., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un A.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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.10 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Ē.P., personas kods ______, 

un I.P.,  personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un  Ē.P., personas kods ______, un I.P., 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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.11 

Par nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no U.D., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un U.D., 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. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.12 

Par nekustamā īpašuma “Brīvnieku iela”, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.12 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Pieņemt dāvinājumā no U.D., personas kods ______, nekustamā īpašuma “Brīvnieku iela”, 

Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma “Brīvnieku iela”, Mārupe, 

Mārupes novads, kadastra Nr. ______, ______ ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi 

un U.D., personas kods ______. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar “Brīvnieku iela”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra pakalpojumus, 

valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

9.13 

Par  nekustamo īpašumu “Ziemciešu iela”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, un “Lielā iela”, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no SIA “______”, reģ. Nr. ______, nekustamo īpašumu “Lielā iela”, 

Mārupes novads, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, “Ziemciešu iela”, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ______, un inženierbūves (ielas segumu, apgaismes stabus, lietus kanalizācija) 285 016,68 euro (divi 

simti astoņdesmit pieci tūkstoši sešpadsmit euro un 68 centi) apmērā, pieņemot, ka vērtību veido: 

1.1. Teritorijas sadaļa (iela, ietve, infrastruktūra) 211 357,04 euro (divi simti vienpadsmit tūkstoši 

trīs simti piecdesmit septiņi euro un 04 centi); 

1.2. Apgaismojums 16 488,25 euro (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi euro un  

25 centi); 

1.3. Lietus kanalizācija 57 171,38  euro (piecdesmit septiņi tūkstoši viens simts septiņdesmit viens 

euro un 38 centi). 

2.Uzdot  Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt Dāvinājuma līgumu saskaņā ar Pielikumu 

Nr. 1. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamo īpašumu Lielā iela, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ______, Ziemciešu iela, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, un izbūvētās inženierbūves, 

pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra pakalpojumus, valsts un kancelejas nodevas 

zemesgrāmatā. 

 

10. 

Par nekustamā  īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),  

detālplānojuma projekta pilnveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma "Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma projektu pilnveidošanai. 

2. Pēc detālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes, paredzēt atkārtotu publisko 

apspriešanu.  
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3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

11. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 21. decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 47/2016 „ Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „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), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos  noteikumus  Nr.  1/2019  „Grozījumi Mārupes novada domes  

2016. gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai””, 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”. 

 

12. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. V.J. 
Narcišu iela _ 

 
0,00 2 392,41 

2. A.M. Narcišu iela __ 0,00 4 989,92 

3. M.V. Rožu iela ___ 259,39 1 037,55 

KOPĀ 259,39 8 419,88 

 

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 
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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).  

 

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

13.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei A.Š. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  13.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Agitai Šveterei, personas kods ______, finansiālo atbalstu 100,00 euro (simts 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnē Liepājā no 2018. gada 15. decembra 

līdz 23. decembrim. Finansiālais atbalsts tiek piešķirts par 2018. gadu. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.Š., 

personas kods  ______. 

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

Nr. _______. 

4. A.Š., personas kods  _______, nodrošināt piešķirtā 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, A.Š., personas kods  _______, atmaksāt 

Mārupes novada domei 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). 

 

13.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam S.K. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  13.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Piešķirt S.K., personas kods _______, finansiālu atbalstu  160,00 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu dzīvošanas un ceļa izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Eiropas jauniešu 

meistarsacīkstēs 2019 Vīnē, Austrijā, no 2019. gada 12. aprīļa  līdz 22. aprīlim. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar S.K., 

personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) G.K., personas kods _______, un biedrību „LATVIJAS 

BOULINGA FEDERĀCIJA”, reģ. Nr. _______. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu biedrībai „LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”, reģ. 

Nr. _______, uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 
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4. S.K., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.K., personas kods _______, un 

biedrībai „LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”, reģ. Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, Sergeja Kiseļova, personas kods _______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) G.K., personas kods _______, un biedrībai „LATVIJAS BOULINGA 

FEDERĀCIJA”, reģ. Nr. _______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

13.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam  J.O. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  13.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J. O. , personas kods _______, finansiālu atbalstu  300 euro (trīs simti euro) apmērā, lai 

segtu dalības maksas un ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2019.gadā. 

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

personas kods _______un biedrību “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ. Nr. _______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ. Nr. _______, uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

5. J.O., personas kods _______, un biedrībai “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ.  

Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

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

izlietošanu.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, J.O., personas kods _______, un biedrībai 

“Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ. Nr. _______, 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). 

 

13.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam T.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  13.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T. P., personas kods _______, finansiālu atbalstu 560,00 euro (pieci simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību Pasaules čempionāta triatlonā IRONMAN  70.3 

sacensību posmā Otepē, Igaunijā, 2019. gada 15. jūnijās, Tartu Mill ETU European Cup, Tartu, Igaunijā, 

2019. gada 20. jūlijs un Rīgas ETU Triathlon European Cup 2019. gada 10. augustā, Rīgā, Latvijā, 

paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami 50% apmērā, bet ne vairāk kā 40,00 euro apmērā. 
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2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar T.P., personas 

kods _______. 

3. Finansējumu pārskaitīt uz T.P., personas kods _______, kontu  a/s “Luminor bank”  

Nr. LV_______, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. T.P., 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, T.P., 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). 

 

13.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.A. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „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, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons), (G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu  balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  13.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt E.A., personas kods ______, finansiālu atbalstu 360,00 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2019. gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 

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

segšanu ārpus Latvijas Republikas, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.A., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi (māti) K.A., personas kods ______, un biedrību “Mārupes BMX klubs”, 

reģ. Nr. ______. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto kontu, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. E.A., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods ______, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.A., personas kods ______, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) K.A., personas kods ______, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. ______, abiem 

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

vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

14. 

Par pašvaldības dzīvokļa izīrēšanu A.Š. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.  14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izīrēt A.Š.,  personas kods ______, dzīvokli Skultes ielā ______, Skultē, ar kadastra  

Nr. ______. 

2. Īres maksa nosakāma vispārējā kārtībā ar atsevišķu domes lēmumu.  

3. Noteikt īres līguma termiņu  - 3 gadi ar īrnieka tiesībām ierosināt līguma pagarināšanu. 

4. Uzdot  Pašvaldības īpašumu pārvaldei  nodrošināt īres līguma noslēgšanu un turpmāku tā 

izpildes uzraudzību, tai skaitā īres maksas iekasēšanu no īrnieka pilnā apjomā un novirzīšanu ar dzīvokļa 

īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu saistīto izdevumu segšanai. 

 

15. 

Par 1.klašu atvēršanu 2019./2020.mācību gadā 

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka 2019./2020.mācību gadā 1.klašu skaits: 

1.1. Mārupes vidusskolā ir 4 (četras); 

1.2. Jaunmārupes pamatskolā ir 4 (četras); 

1.3. Mārupes pamatskolā ir 4 (četras); 

1.4. Skultes sākumskolā ir 2 (divas).   

 

16.  

Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka no 2019. gada 1. februāra līdz 2019. gada 31. augustam privātajām pamata un vidējās 

izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 75,00 apmērā mēnesī  par vienu 

audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

2.Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

3.Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pamata un vidējās 

izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

 

17. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar 

citām pašvaldībām 2019. gadā (janvāris – augusts) 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1.1.Mārupes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 51,90 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.2.Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 75,30 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 223,10 EUR saskaņā ar pielikumu; 
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1.3.Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 322,92 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 325,14 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.4.Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 105,66 EUR un pirmsskolas izmaksas 

uz vienu audzēkni mēnesī ir 189,92 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.5.Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

221,53 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.6.Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

211,05 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.7.Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī 

ir 192,74 EUR saskaņā ar pielikumu. 

 

18. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām 

izglītības iestādēm 2019. gadā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmi (pielikumā) norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, nosakot, ka: 

1.1. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 262,96 EUR; 

1.2. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto 

sagatavošanu pamatizglītības ieguvei ir 204,76 EUR.  

1.3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pirmsskolas 

izglītības iestādēm par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem Mārupes novadā deklarētajiem bērniem, 

piemērojot šī lēmuma 1. un 2. punktā noteikto atbalsta apmēru privātās izglītības iestādes pakalpojumiem, 

kas sniegti no 2019. gada 1. janvāra 2019. gada 31. decembrim. 

1.4. Atzīt par spēkā zaudējušu Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 2 

(protokols Nr. 1).    

 

19. 

Par konkursa „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai – projekta “PROTI un DARI!” 

stratēģisko partneru atlases konkursa” rezultātiem 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai “Radošā apvienība “TREPES””, reģ. Nr. _____,  tiesības slēgt 

deleģēšanas līgumu, pilnvarojot veikt likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 4. punktā un 

10.punktā paredzēto no pašvaldības autonomām funkcijām izrietošo uzdevumu  - īstenot Eiropas 

Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa 

“Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 

pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektu 

“PROTI un DARI!” Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika periodā no līguma 

noslēgšanas brīža  līdz 2020. gada 31. oktobrim. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību 

“Radošā apvienība jauniešiem “TREPES””, reģ. Nr. _____, saskaņā ar pielikumu.  
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20. 

Par līmeņa maiņu Mārupes novada Mārupes Sporta centra 

esošajām amata vietām 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  20 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt ar 2019. gada 1. janvāri Mārupes novada Mārupes Sporta centra esošajām amata vietām 

“sporta treneris” (profesijas kods 3422 03), 48. saimi II līmeni, 8. mēnešalgu grupa. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

 

21. 

Par izmaiņām Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas sastāvā 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17  „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupu šādā sastāvā:  

1.1. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs. 

1.2. Kristaps Ločs, Mārupes novada domes izpilddirektors. 

1.3. Līga Kadiģe, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja. 

1.4. Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja.  

1.5. Lauma Erdmane, Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste. 

1.6. Gaļina Sušiņina, Juridiskās nodaļas vadītāja. 

1.7. Edgars Jansons, Mārupes novada deputāts. 

1.8. Pēteris Pikše, Mārupes novada deputāts, Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs. 

1.9. Guntis Ruskis, Mārupes novada deputāts. 

1.10. Laima Levanoviča, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. 

1.11. Dace Žīgure, Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja. 

1.12. Staņislavs Petrovskis, Mārupes novada dome, Ceļu būvinženieris. 

1.13. Valdis Kārkliņš, Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs. 

1.14. Andris Puide, Mārupes novada deputāts. 

1.15. Raivis Zeltīts, Mārupes novada deputāts. 

1.16. Andrejs Kirillovs, Mārupes novada deputāts. 

1.17. Aida Skalberga, Būvvaldes vadītāja. 

1.18. Ivars Punculis, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi valdes loceklis. 

1.19. Sarmīte Antiņa, Izglītības dienesta vadītāja. 

 

22. 

Par Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „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), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E. Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  22 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apstiprināt Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumus  saskaņā ar pielikumu.  

2. Atzīt, ka ar jaunu Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku 

zaudē nolikums „Par dokumentu apriti Mārupes novada pašvaldībā”, kas apstiprināts ar 2016. gada  

30. novembra lēmumu Nr. 32 (protokols Nr. 15).  

 

23. 

Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2019. gada 

budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L. Levanoviča. 

 

Atklāti balsojot ar   12  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  3 (E. Jansons, 

N.Millere, G.Ruskis),,  „atturas”  2 (A. Vintere, A. Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  23 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 2/2019  „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2019. 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 grozījumiem  nolikumā „Par Mārupes  

novada domes amatpersonu un darbinieku nolikums” 

Ziņo finanšu komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „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, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt nolikumā „Par Mārupes novada domes amatpersonu un darbinieku nolikums”, 

kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 18, sēdes protokols Nr. 14, 

šādus grozījumus:  

1.1. Papildināt nolikumu ar 7.7 punktu šādā redakcijā:  

„Ja pašvaldības policijas darbinieks saņem uzturdevas kompensāciju, tad mēnešalgas apmērs 

nedrīkst pārsniegt darbiniekam noteikto mēnešalgas grupas maksimālo apmēru”. 

2. Lēmums ir piemērojams ar  2019. gada 1. janvāri. 

 

25. 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem 

Ziņo finanšu 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, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.  25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2019. gada 1. janvāri Mārupes novada pašvaldības dzīvokļu mēneša īres maksa par 

dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nosakāma kā apsaimniekošanas maksas bez  plānotā 

ilgtermiņa uzkrājuma, ja tādu noteica dzīvokļu īpašnieku kopība, dzīvokļa nolietojuma mēnesī un peļņas 

2% no dzīvokļu kadastrālās vērtības   proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platības summai, to noapaļojot līdz 

tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata, kopsumma saskaņā ar pielikumu Nr. 1.  
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2. Ar  2019. gada 1. janvāri personām, kurām pašvaldība sniedz palīdzību saskaņā ar likumu  „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Mārupes novada domes 2013. gada 11. jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr. 7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā 

arī kuras noslēdza īres līgumus ar pašvaldību līdz 2001. gada 31 .decembrim īres maksa ir vienāda ar  

apsaimniekošanas maksu dzīvokļa un dzīvokļa nolietojumu mēnesī, atskaitot  plānoto ilgtermiņa 

uzkrājumu, ja tādu noteica dzīvokļu īpašnieku kopība, proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platībai, saskaņā 

ar Pielikumu Nr. 2.  

3. Daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apstiprināta izlīdzināta apsaimniekošanas maksa, ar   

2019. gada 1. janvāri dzīvokļu īres maksu noteikt vienādu ar dzīvokļa nolietojumu mēnesī un peļņu 2% 

no dzīvokļu kadastrālās vērtības proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platības summai par vienu iekštelpu 

kvadrātmetru saskaņā ar pielikumā Nr. 3 pievienoto dzīvokļu sarakstu. Īres maksa attiecināma uz šī 

lēmuma 1. un 2. punktā minētajiem gadījumiem (īrnieku kategorijām). Šī punkta kārtībā iekasēta īres 

maksa ir novirzāma pilnā apmērā pielikumā Nr. 3 norādīto daudzdzīvokļu māju uzturēšanai un 

apsaimniekošanai saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.  

4. Par šī lēmuma izpildi atbild Pašvaldības īpašumu pārvalde. 

5. Atzīt  Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra lēmumu Nr. 6 (protokols Nr. 1) par spēku 

zaudējušu ar 2018. gada 31. decembri. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  26 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Jaunmārupē, Loka ceļš 57, 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 Loka ceļš 57, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam “Nr. 1” ar kadastra apzīmējumu _____  atstāt spēkā esošos zemes lietošanas 

mērķus _____ha platībā -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), un _____ha platībā zeme uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, adresi Loka 

ceļš 55A, Jaunmārupe, 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 

V23 Kalngale -  Lagatas, Jaunmārupe , Mārupes novads 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076111629, _____ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, nosaukumu 

Loka ceļš, Jaunmārupe , Mārupes novads 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

10.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

11.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 
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12.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

27. 

Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada pašvaldības administrācijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  27 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019. gada 1. janvāri likvidēt Mārupes novada pašvaldības administrācijas vadītāja amata 

vietu. 

28. 

Par izmaiņām Pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāvā un nolikumā konkursa “Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” ietvaros, 

izpildot līdzdarbības līgumu ar biedrību “Mārupes Hokeja savienība”” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 „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), „pret”  nav,  „atturas”  1 (E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt Ivaru Punculi no Pieteikumu vērtēšanas komisijas sastāva konkursa “Par tiesībām 

slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” ietvaros. 

2. Veikt Pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

domes 2016. gada 21. decembra lēmumu Nr.13 (sēdes protokols Nr.18) (turpmāk – Nolikums) šādus 

grozījumus: 

2.1. Izteikt Nolikuma 2.1 punktu šādā redakcijā:  

“2.1. Komisija tiek izveidota 3 (trīs)  locekļu sastāvā ar atsevišķu domes lēmumu.” 

2.2. Izslēgt Nolikuma 3.1.6 punktu.  

 

29. 

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 domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  29 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.  
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30. 

Par grozījumiem  Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

domes 2015. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 20 (sēdes protokols Nr. 18) šādus grozījumus:  

1.1 Izteikt nolikuma 12. punktu šādā redakcijā: 

1. Iestāde īsteno šādas Profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

Taustiņinstrumentu spēle – kods 20V 212 01 1 

1. Klavierspēle, 

2. Akordeona spēle  

Stīgu instrumentu spēle – kods 20V 212 02 1 

3. Vijoļspēle, 

4. Čella spēle, 

5. Alta spēle, 

6. Ģitāras spēle, 

7. Kokles spēle  

Pūšaminstrumentu spēle – kods 20V 212 03 1 

8. Flautas spēle, 

9. Obojas spēle, 

10. Klarnetes spēle, 

11. Saksofona spēle,  

12. Tubas spēle, 

13. Trompetes spēle, 

14. Trombona spēle, 

15. Eifonija spēle, 

16. Mežraga spēle 

17. Sitaminstrumentu spēle – kods 20V 212 04 1 

Vokālā mūzika – kods 20V 212 06 1 

18. Kora klase 

19. Vizuāli plastiskā māksla – kods 20V 211 00 1 

 

1.2. Izteikt nolikuma 15.punktu šādā redakcijā: 

 

“15.Izglītojamo uzņemšana iestādē, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no iestādes notiek 

saskaņā ar dibinātāja saskaņotiem iestādes iekšējiem noteikumiem „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu uzņemšanas noteikumi”, un Reglamentu “Par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas 

kritērijiem un kārtību, pārcelšanu un atskaitīšanu”. ievērojot Profesionālās izglītības likumā un citos 

normatīvajos aktos noteiktās prasības.” 

 

1.3. Svītrot nolikuma 37. punktā 37.8, 37.11 un 37.12 apakšpunktus.  

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes mūzikas un 

mākslas skolas nolikuma konsolidētu redakciju. 

3.  Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem 

publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikuma konsolidētu redakciju. 

 

31. 

Par grozījumiem  nolikumā „Mārupes novada domes Administrācijas nolikums” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt nolikumā „Mārupes novada domes administrācijas nolikums”, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2009. gada 28. oktobra lēmumu Nr. 39 (sēdes protokols Nr.8), šādus grozījumus:  

1.1. Aizstāt nolikuma 7. punktā vārdus “administrācijas vadītājs” ar vārdiem “domes 

izpilddirektors”. 

1.2. Svītrot nolikuma 7.7 punktā vārdu “Izpilddirektora”. 

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes novada domes 

Administrācijas nolikuma konsolidēto redakciju. 

3. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes novada domes Administrācijas nolikuma konsolidētu redakciju. 

 

32. 

Par grozījumiem  nolikumā „Mārupes novada domes Attīstības nodaļas nolikums” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt nolikumā „Mārupes novada domes Attīstības nodaļas nolikums”, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 5), šādus grozījumus:  

1.1. Svītrot nolikuma 2. punktā vārdus “un Administrācijas vadītāja”. 

1.2. Aizstāt nolikuma 3. punktā vārdus “Administrācijas vadītājam” ar vārdu “izpilddirektoram”. 

1.3. Svītrot nolikuma 3. punktā vārdus un pieturzīmes “(turpmāk – Tiešais vadītājs)”. 

1.4. Aizstāt nolikuma 11.5 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”.  

1.5. Aizstāt nolikuma 11.7 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem  “domes izpilddirektoru”. 

1.6. Aizstāt nolikuma 11.10 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”. 

1.7. Aizstāt nolikuma 17. punktā vārdus “Tiešā vadītāja” ar vārdiem “domes izpilddirektora”. 

1.8. Aizstāt nolikuma 18. punktā vārdus “Tiešā vadītāja” ar vārdiem  “domes izpilddirektora”. 

1.9. Aizstāt nolikuma 20.3 punktā vārdus “Tiešajam vadītājam” ar vārdiem  “domes 

izpilddirektoram”. 

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes novada domes Attīstības 

nodaļas nolikuma konsolidēto redakciju. 

3.Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes novada domes Attīstības nodaļas nolikuma konsolidēto redakciju. 

 

33. 

Par grozījumiem  nolikumā „Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas nolikums”  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt nolikumā „Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas nolikums”, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 38 (sēdes protokols Nr. 5), šādus grozījumus:  

1.1. Svītrot nolikuma 2. punktā vārdus “un Administrācijas vadītāja”. 

1.2. Aizstāt nolikuma 3. punktā vārdus “Administrācijas vadītājam” ar vārdu “izpilddirektoram”. 

1.3. Svītrot nolikuma 3. punktā vārdus un pieturzīmes “(turpmāk – Tiešais vadītājs)”. 
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1.4. Aizstāt nolikuma 7.5 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”.  

1.5. Aizstāt nolikuma 7.7 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”. 

1.6. Aizstāt nolikuma 7.10 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”. 

1.7. Aizstāt nolikuma 13. punktā vārdus “Tiešā vadītāja” ar vārdiem “domes izpilddirektora”. 

1.8. Aizstāt nolikuma 14. punktā vārdus “Tiešā vadītāja” ar vārdiem “domes izpilddirektora”. 

1.9. Aizstāt nolikuma 16.3 punktā vārdus “Tiešajam vadītājam” ar vārdiem “domes 

izpilddirektoram”. 

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt nolikuma konsolidētu redakciju. 

3. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas nolikuma konsolidētu redakciju. 

 

34. 

Par grozījumiem  nolikumā „Mārupes novada domes Iepirkumu nodaļas nolikums” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt nolikumā „Mārupes novada domes Iepirkumu nodaļas nolikums”, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 39 (sēdes protokols Nr.5), šādus grozījumus:  

1.1. Svītrot nolikuma 2. punktā vārdus “un Administrācijas vadītāja”. 

1.2. Aizstāt nolikuma 3. punktā vārdus “Administrācijas vadītājam” ar vārdu “izpilddirektoram”. 

1.3. Svītrot nolikuma 3. punktā vārdus un pieturzīmes “(turpmāk – Tiešais vadītājs)”. 

1.4. Aizstāt nolikuma 7.5 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”.  

1.5. Aizstāt nolikuma 7.7 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”. 

1.6. Aizstāt nolikuma 7.10 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”. 

1.7. Aizstāt nolikuma 13. punktā vārdus “Tiešā vadītāja” ar vārdiem “domes izpilddirektora”. 

1.8. Aizstāt nolikuma 16.3 punktā vārdus “Tiešajam vadītājam” ar vārdiem “domes 

izpilddirektoram”. 

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes novada domes Iepirkumu  

nodaļas nolikuma konsolidētu redakciju. 

3. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes novada domes Iepirkumu nodaļas nolikuma konsolidētu redakciju. 

 

35. 

Par grozījumiem  nolikumā „Mārupes novada domes 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt nolikumā „Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums”, kas 

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 41 (sēdes protokols Nr. 5), šādus 

grozījumus:  

1.1. Svītrot nolikuma 2. punktā vārdus “un Administrācijas vadītāja”. 

1.2. Aizstāt nolikuma 3. punktā vārdus “Administrācijas vadītājam” ar vārdu “izpilddirektoram”. 

1.3. Svītrot nolikuma 3. punktā vārdus un pieturzīmes “(turpmāk – Tiešais vadītājs)”. 

1.4. Aizstāt nolikuma 10.5 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”.  

1.5. Aizstāt nolikuma 10.7 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”. 

1.6. Aizstāt nolikuma 10.10 punktā vārdus “Tiešo vadītāju” ar vārdiem “domes izpilddirektoru”. 
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1.7. Aizstāt nolikuma 16. punktā vārdus “Tiešā vadītāja” ar vārdiem “domes izpilddirektora”. 

1.8. Aizstāt nolikuma 19.3 punktā vārdus “Tiešajam vadītājam” ar vārdiem  “domes 

izpilddirektoram”. 

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes novada domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas nolikuma konsolidētu redakciju. 

3. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikuma 

konsolidētu redakciju. 

 

36. 

Par grozījumiem Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikumā, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada d omes 2018. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 14 (sēdes protokols Nr. 8), šādus grozījumus:  

1.1. Aizstāt nolikuma 2.2 punktā vārdus “administrācijas vadītājs” ar vārdu “izpilddirektors”. 

2. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt Dokumentu un arhīva pārvaldības 

ekspertu komisijas nolikuma konsolidētu redakciju. 

3. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Sabiedrisko attiecību speciālistiem publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē Dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikuma konsolidētu 

redakciju. 

 

37. 

Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju Arti Dreimani no 

Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas sastāva. 

2. Aizstāt no Mārupes novada domes izpilddirektora amata atbrīvoto Ivaru Punculi ar 

Mārupes novada domes izpilddirektora amatā iecelto  Kristapu Loču. 

 

38. 

Par grozījumu izdarīšanu Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos  

Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  saistošos noteikumus Nr. 3 /2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. 

aprīļa saistošajos noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar 

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

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā 

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

 

 

39. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 (A. 

Puide, E. Jansons, R. Zeltīts, N. Orleāns, J. Lībietis),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  39 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

40. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  40 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____, _____  ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi -   publiskie ūdeņi (kods 0301) 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

41.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.Z. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „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, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons), (G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu  balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  41.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M.Z., personas kods _____, finansiālu atbalstu 720,00 (septiņi simti divdesmit) euro 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2019. gadā Latvijā un ārpus 

Latvijas Republikas robežām, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 

tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir 

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M.Z., personas 

kods _____, likumisko pārstāvi (māti) B.Z., personas kods _____, un biedrību “Mārupes BMX klubs”, 

reģ. Nr. _____. 
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3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai “Mārupes BMX 

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

4. M.Z., personas kods _____, likumiskai pārstāvei (mātei) B.Z., personas kods _____, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

(mātei) B.Z., personas kods _____, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. _____,  abiem kopā 

solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domi 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). 

 

41.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „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, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons), (G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu  balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  41.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt E.R., personas kods _____, finansiālu atbalstu 720,00 (septiņi simti divdesmit) euro 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2019. gadā, saskaņā ar 

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

dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar E.R., 

personas kods _____, un biedrību „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____. 

3.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr.  _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. E.R., personas kods _____, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, 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, tad E.R., personas kods _____, un biedrībai 

„Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt 

Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā 

daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  
6.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

41.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „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, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons), (G. Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37. panta 

11. punktu  balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  41.3 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Piešķirt E.R., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2019. gadā, saskaņā ar 

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

dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) I. R., personas kods _____, un biedrību „Mārupes BMX 

klubs”, reģistrācijas Nr_____. 

3.Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. E.R., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R. , personas kods _____, un 

biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, 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, tad E.R., personas kods _____, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) I.R., personas kods _____, un biedrībai „Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, 

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

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

 

42. 

Par Mārupes novada domes 2018. gada 19. decembra lēmuma Nr. 12.2 (sēdes protokols Nr. 16) 

“Par finansiālu atbalstu sportistam E.E.” atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   17 „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), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  42 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2018. gada 19. decembra lēmumu Nr. 12.2 (sēdes protokols  

Nr. 1.6) “Par finansiālu atbalstu sportistam E.E.”. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

 

43. 

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 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, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  

1 (E. Jansons),,  „atturas”  2 (N.Millere, A. Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā 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”” redakcijā, kādā tie tika pieņemti ar Mārupes novada domes  

2018. gada 19. decembra lēmumu Nr. 6 (sēdes protokols Nr. 16). 
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2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

zināšanai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā “Mārupes 

Vēstis”. 

 

Domes  sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  19.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs          /paraksts/            Mārtiņš Bojārs  

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019. gada  25. janvārī. 

 

 

 


