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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2019.gada  27.februārī  Nr.  2 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece  Līga Kadiģe. 

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Sigita 

Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, 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, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors  Kristaps Ločs. 

 

SIA “Olaines kūdra” pārstāvji  -  

Gunārs Cankalis 

Renārs Gasūns 

Verners Liniņš 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

noteikšanu (14 gab.). 

2. Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā (3 gab.). 

3. Par Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.1.7 (sēdes protokols Nr.1) 

precizēšanu. 

4. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (6 gab.). 

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

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

7. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr._____) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

9. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra apzīmējuma  

Nr. _____) izstrādes pārtraukšanu un nekustamā īpašuma "Rasmas" (kadastra Nr. _____) 

detālplānojuma izstrādes turpināšanu vienotā detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā ar 
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nekustamo īpašumu „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr. _____), paplašinot detālplānojuma 

izstrādes teritoriju un precizējot detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _____. 

10. Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 16, Mārupē Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

aptuveni _____ha platībā, atsavināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, aptuveni _____ha 

platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

12. Par finansējumu iepirkuma “Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi 

un autoruzraudzība” realizēšanai. 

13. Par paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes 

novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”.  

14. Par kārtības “Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” 

apstiprināšanu. 

15. Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu. 

16. Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2019” ietvaros. 

17. Par nekustamā īpašuma “I-127 Mazā Gramzdas iela”, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, 

atsavināšanu.  

 

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

18. Par finansiālu atbalstu sportistiem (5 gab.). 

19. Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” esošajai 

amata vietai. 

20. Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā. 

21. Par konkursu “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai”. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

22. Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes esošajai amata 

vietai. 

23. Par darba grupas izveidi līdzdalības pārvērtēšanai kapitālsabiedrībā AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” un saistošo noteikumu izstrādei. 

24. Par Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu. 

25. Par amatu vietu likvidēšanu un jaunas izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu 

pārvaldē. 

26. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada pašvaldības policijā. 

27. Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu. 

28. Par mantiskā ieguldījuma veikšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā 

un pamatkapitāla palielināšanu. 

29. Par rīkojuma  “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar A.Dreimani” apstiprināšanu. 

30. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

31. Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā (7 gab.). 

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

33. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

34. Par finansiālā atbalsta sniegšanu M.M. 

35. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistiem (4 gab.). 

36. Par motokrosa sacensību organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā  2019.gadā 

dažādu vecumu grupām. 

37. Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA „Mārupes Tenisa skola” valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai. 

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

mērķa noteikšanu. 
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39. Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā. 

40. Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2019.gadā” apstiprināšanu. 

41. Par Mārupes novada saistošo noteikumu Nr.10/2012 „Mārupes novada pašvaldības autoceļu 

uzturēšanas klases” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

42. Par Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksta ar noteiktām uzturēšanas klasēm 

apstiprināšanu. 

43. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu. 

44. Par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāna  2019.-2021.gadam saskaņošanu. 

 

 Sēdes vadītāja L.Kadiģe lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja vietnieces 

iesniegtajiem lēmumprojektiem. 

Atklāti balsojot ar    15  balsīm „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, J. 

Lagzdkalns), (E. Jansons, A. Kirillovs domes sēdi kavē, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Iekļaut domes sēdē priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtos lēmumprojektus. 

  

 Sēdes vadītāja L.Kadiģe lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību kopumā. 

Atklāti balsojot ar    15   balsīm „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, J. 

Lagzdkalns), (E. Jansons, A. Kirillovs domes sēdi kavē, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  

nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Tiek lūgts  darba kārtības punktu Nr. 13 “Par paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku 

paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines 

novada Olaines pagasta teritorijās”” izskatīt kā pirmo, darba kārtības secību nemainot. 

Deputāti  vienbalsīgā balsojumā piekrīt izteiktajam priekšlikumam. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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, Vienības gatves _____,  

kadastra Nr._______, un Vienības gatves _____, 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 ar 

kadastra apzīmējumiem _____, _____, _____ un _____,  atstāt spēkā esošo adresi Vienības gatve _____, 

Mārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve  (kods 0801).   

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t. sk. ēkai ar 

kadastra apzīmējumu _____, atstāt spēkā esošo adresi Vienības gatve _____, Mārupe, Mārupes novads. 
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5. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

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). 

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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, Mārupē,  Dzirnieku iela _____, kadastra Nr. 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā, mainīt esošo adresi 

Dzirnieku iela _____, Mārupe, Mārupes novads, uz “Rētas”, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

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

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

“Projektētā dzelzceļa josla A” , 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. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, nosaukumu 

“Dzinēji”, 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. 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). 

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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, Jaunmārupē, Priežu iela _____,  kadastra 

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

iemērīšanas dabā). 
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2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t.sk. ēkai ar 

kadastra apzīmējumu _____, atstāt spēkā esošo adresi Priežu iela _____, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam  “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, adresi Priežu 

iela _____, Jaunmārupe, 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). 

 

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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, Lielā iela _____, 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 

Gruntes iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, atstāt spēkā 

esošo 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, adresi 

Gruntes 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. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi Lielā iela 34, 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 

Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

esošo 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). 
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1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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 novads, Mārupe, Mauriņu iela _____, 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 10, 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   balsīm „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 novads, Mārupe, Mauriņu iela _____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

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

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

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Mauriņu  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. 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 
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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). 

 

1.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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, Mārupē, Mauriņu iela _____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

 2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Mauriņu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Mauriņu  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. 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). 

 

1.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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 novads, Mārupe, Mauriņu iela _____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

 2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Mauriņu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Mauriņu  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).  
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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   balsīm „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.1.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu ielā _____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t.sk. ēkai, atstāt 

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

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

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

Mauriņu  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.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   balsīm „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 ielā _____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Mauriņu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

Mauriņu  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). 

 

1.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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 ielā ____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____,  _____ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Mauriņu iela ____, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ ha platībā, nosaukumu 

Mauriņu  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. 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   balsīm „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 ____, 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 Mauriņu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).   
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4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Mauriņu  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.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). 

 

1.13 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17 balsīm „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, Trenču iela _____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Trenču iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Mauriņu  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. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Trenču  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101).  

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.14 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm  „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: 
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Trenču iela _____, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Trenču iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Mauriņu  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. 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). 

 

2.1 

Par  izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm  „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.3 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    12  balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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3. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.1.7 

(sēdes protokols Nr.1) precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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. Izteikt Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.1.7 (sēdes protokols 

Nr.1) 4.punktu un 6.punktu šādā redakcijā: 

Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, adresi 

“Pulksteņi”, Mārupes novads; 

Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, adresi 

“Sniegpulksteņi”, Mārupes novads. 

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

3. 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   balsīm „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 “Imantas A”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.8” , _____ ha platībā, adresi Birzes iela 15, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 15, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Imantas A”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.9”, _____ha platībā, adresi Birzes iela 17, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 17, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
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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   balsīm „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 “Imantas A”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.10” , _____ ha platībā, adresi Birzes iela 19, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 19, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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 “Imantas A”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.11”, _____ha platībā, adresi Birzes iela 21, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 21, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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.4.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Imantas A”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.12”, _____ha platībā,  adresi Birzes iela 23, Jaunmārupe, Mārupes novads. 
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2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 23, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ ha 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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.4.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Imantas A”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.13” , _____ha platībā, adresi Birzes iela 25, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 25, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Gaujas iela 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā,  un atstāt spēkā esošo adresi  “Rēviņas 

A”, Mārupe, Mārupes novads (klasifikācijas kods 105187564). 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

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

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, un t. sk. ēkām ar kadastra 

apzīmējumiem _____, _____, _____un _____atstāt spēkā esošo adresi Gaujas iela 9, Mārupe, Mārupes 

novads 

4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____ zemes lietošanas mērķi _____ha platībā 

uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

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). 

 

 

 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105187564?type=house


15 
 

6. 

Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamā īpašuma Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads,  zemes vienības ar  

kadastra apzīmējumiem _____ un _____ vienā zemesgabalā _____ha kopplatībā  un atstāt spēkā esošo 

adresi Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai _____ha platībā zemes lietošanas mērķi  - pārējo sabiedriskās nozīmes 

objektu apbūve (kods 0908). 

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

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

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

 

7. 

Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē,  

Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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. Uzsākt nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760070374), detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. _____ un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), teritorijai 

_____ ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

īpašnieku R.J., personas kods _____, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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. Uzsākt nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādi.  



16 
 

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

atbilstoši nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

teritorijai _____ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

īpašnieku E.D., personas kods _____, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

9. 

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra apzīmējuma  

Nr. _____) izstrādes pārtraukšanu un nekustamā īpašuma "Rasmas" (kadastra Nr._____) 

detālplānojuma izstrādes turpināšanu vienotā detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā ar 

nekustamo īpašumu „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr. _____), paplašinot detālplānojuma 

izstrādes teritoriju un precizējot 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _____ 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem "Rasmas", Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), un „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr. _____) vienotā 

detālplānojuma teritorijā un izstrādes procesā. 

2. Pārtraukt detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienībai (kadastra 

apzīmējuma Nr. _____) izstrādi un atcelt ar 2016.gada 29.jūnija Mārupes novada domes lēmumu Nr.9 

(protokols Nr.7) apstiprināto Darba uzdevumu Nr. _____.  

3. Veikt precizējumus detālplānojuma nekustamajam īpašumam "Rasmas", Mārupē, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. _____), izstrādes Darba uzdevumā Nr. _____, attiecinot to vienoti uz nekustamo 

īpašumu "Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____) un „Rēviņas A” (kadastra 

apzīmējuma Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, izsakot to jaunā redakcijā (Darba uzdevums  

Nr. _____ar precizējumiem lēmuma pielikumā). 

4. Noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamo īpašumu "Rasmas", Mārupē, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. _____), un „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma Nr. _____), Mārupē, Mārupes 

novadā teritorijai, aptuveni _____ha platībā. 

5. Noteikt, ka darba uzdevuma  darba uzdevuma Nr. _____derīguma termiņš netiek mainīts, t.i., 

tas ir derīgs līdz 2020.gada 26.jūnijs, ievērojot nosacījumus darba uzdevuma nosacījumu pārskatīšanai.  

6. Detālplānojuma izstrādes vadītājam informēt Darba uzdevuma Nr._____6.punktā norādītās 

institūcijas par darba uzdevuma precizējumiem, aicinot precizēt detālplānojuma izstrādes nosacījumu, 

ja tas nepieciešams.  

7. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt vienošanos par grozījumiem 2018.gada 

12.jūlijā starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma “Rasmas" īpašnieku R.D., personas kods 

_____, noslēgtajā līgumā par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu Nr. _____, un 2018.gada 16.aprīlī 

starp Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2.zemes vienības (kadastra apzīmējuma 

Nr. _____) īpašnieces R.Z. pilnvaroto personu R.Z., personas kods _____, noslēgtajā līgumā par 

detālplānojuma izstrādi un finansēšanu Nr. _____. 

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 

pašvaldības izdevumā “Mārupes vēstis” un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

http://www.marupe.lv/


17 
 

10. 

Par nekustamā īpašuma Daugavas ielā 16, Mārupē Mārupes novadā,  

kadastra Nr. _____, aptuveni _____ha platībā, atsavināšanu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

_____ 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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. Konceptuāli atzīt, ka nekustamais īpašums Daugavas ielā 16, Mārupē, Mārupes novadā, 

ar kadastra Nr. _____, aptuveni _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), ir nepieciešams pašvaldības funkciju 

pildīšanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un tas ir atsavināms. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijai veikt darbības atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma Daugavas ielā 16, Mārupes novadā, 

ar kadastra Nr. _____, īpašniekus I.P. un K.Š. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

aptuveni _____ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamais īpašums “Maijas”, Mārupes novads, ar kadastra  

Nr. _____, aptuveni _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), ir nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un tas ir atsavināms. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijai veikt darbības atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma “Maijas’, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _____, īpašnieci M.G. 

 

12. 

Par finansējumu iepirkuma “Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta 

izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” realizēšanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16  balsīm „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.12 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Pieņemt zināšanai iepirkuma komisijas lēmumu par iepirkuma “Mārupes 

pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu SIA “ARČERS” par kopējo līguma summu 8 397 017,00 EUR bez PVN. 

2. Konceptuāli atbalstīt aizņēmuma pieprasījumu Valsts kasē iepirkuma “Mārupes 

pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” realizācijai.  

 

13. 

Par paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes 

novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše/Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar   17   balsīm „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 saskaņā ar pielikumu: 

1. Neakceptēt SIA “Olaines kūdra” paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku 

paplašināšana atradnē “Cenu tīrelis” Mārupes novada Mārupes pagasta, Babītes novada Babītes pagasta 

un Olaines novada Olaines pagastā”.  

2. Pieņemto lēmumu un paziņojumu trīs darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

publicēt  Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī piecu darbdienu laikā nosūtīt 

publicēšanai informatīvā izdevuma „Mārupes vēstis” numurā.  

3. Nosūtīt lēmumu  SIA “Olaines kūdra” un Vides pārraudzības valsts birojam. 

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

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

 

14. 

Par kārtības “Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta ceļu fonda 

pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm „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.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt kārtību “Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta ceļu fonda pārvaldīšanas 

kārtība” saskaņā ar pielikumu. 

 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam. 

 

15. 

Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2019. – 2021.gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm „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.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2019. – 2021.gadam (pielikumā). 

http://www.marupe.lv/
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2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam. 

 

16. 

Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2019” ietvaros 

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.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2019” ietvaros šādām privātpersonām: 

 

Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirto 

punktu skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes” 

1.  SIA “Mentoring” Bezmaksas lekciju cikls vecākiem 

gaidībās un pēc bērniņa 

piedzimšanas 

228 1 890,00 € 

2.  Biedrība “Sporta 

klubs Virsotne” 

Drošas skrituļslidošanas skola – 

apmācība, pilnveidošana, drošība 

uz slidām 

224 2 000,00 € 

3.  Biedrība “Džudo 

klubs Mārupe” 

Džudo diena Mārupē! 224 1 630,00 € 

4.  Mārupes vidusskolas 

izglītības un atbalsta 

biedrība 

Ģimenes sporta diena Mārupes 

vidusskolā 

211 1 364,00 € 

5.  Gunta Siliņa-

Jasjukeviča 

Tradīcijas iedvesmai un spēkam! 194 1 975,00 € 

6.  SIA “Inxide” Kendama treniņi Mārupes novada 

bērniem 

188 2 000,00 € 

7.  Biedrība „Mārupes 

radošā laboratorija” 

Etno-eko darbnīcas ”Mārupes 

vainagi”, mākslas objekta „Tautu 

meitas” publiskā darbnīca 4.maija 

svētkos 

164 2 000,00 € 

8.  Biedrība “Mārupes 

Nākotnei” 

Atpūtas diena Mārupes Goda 

ģimenēm – daudzbērnu ģimenēm 

128 2 000,00 € 

9.  SIA “SilJa” Dzīvā bibliotēka (iedzīvotāju 

izglītošanas pasākums – tikšanās 

ar dažādu nozaru profesionāļiem) 

122 2 000,00 € 

KOPĀ 16 859,00 € 

 

Rīcība “Maza mēroga infrastruktūra” 

10.  Jaunmārupes 

iedzīvotāju biedrība 

Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu 

laukums un sporta laukums 

jauniešiem un pieaugušiem 

Jaunmārupes ciemā (3.kārta) 

590 4 990,00 € 
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Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirto 

punktu skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

11.  Biedrība “Pierīgas 

Partnerība” 

Vēstures un dabas pārgājiena 

maršruta pilnveidošana Mārupes 

novadā 

541 5 000,00 € 

12.  Jaunmārupes 

iedzīvotāju biedrība 

Aktīvās atpūtas zona: bērnu rotaļu 

laukums un sporta laukums 

jauniešiem un pieaugušiem 

Jaunmārupes ciemā (4.kārta) 

356 2 000,00 € 

KOPĀ 11 990,00 € 

 

2. Atteikt piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem, kuru pieteikumi Nolikuma 31.punkta 

kārtībā pārsniedz Nolikuma 5.2 punktā paredzēto kopējo finansējuma summu rīcībā “Sabiedriskās 

aktivitātes”: 

Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 

Piešķirto 

punktu 

skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 

Rīcība “Sabiedriskās aktivitātes” 

1. Biedrība ”Ievas radošā 

darbnīca” 

„Kur Mārupe satiekas ar 

Olaini”  - vides, vēstures 

izpētes un mākslas projekts 

112 2 000,00 € 

2. Biedrība “Mārupes 

Nākotnei” 

Atpūtas diena Mārupes Goda 

ģimenēm – audžuģimenēm un 

aizbildņiem 

104 2 000,00 € 

3. SIA “SilJa Invest” Citāda skola! 101 2 000,00 € 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram 15 darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

brīža slēgt līdzdarbības līgumu ar 1.punktā minētajām personām.  

4. Konkursa rezultātus publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas. 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma “I-127 Mazā Gramzdas iela”, Mārupes novads,  

kadastra Nr. _____, atsavināšanu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

atklāti balsojot ar   16  balsīm „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.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu “I-127 Mazā Gramzdas iela”, 

Mārupes novads, ar kadastra Nr. _____, pārdodot to izsolē ar pretendentu atlasi.  

2. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs: izpilddirektors Kristaps Ločs;  

Komisijas locekļi: 

Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldes nekustāmā īpašuma pārvaldnieks Valdis Kārkliņš; 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča; 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane. 

3. Noteikt izsoles sākumcenu 49 200,00 euro (četrdesmit deviņi tūkstoši divi simti euro). 

4.  Noteikt izsoles soli 4920,00   euro (četri tūkstoši deviņi simti divdesmit euro). 

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

 

 

http://www.marupe.lv/
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

18.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.Š. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    16  balsīm „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.18.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.Š., 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 no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

kods _____, likumisko pārstāvi (māti) A.Š., personas kods _____. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt M.Š., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) A.Š., personas kods _____, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot 

Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. M.Š., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) A.Š., personas kods _____, 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad M.Š., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) M.Š., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

18.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam V.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  16 balsīm „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.18.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt V.P., personas kods _____, finansiālu atbalstu 180,00 euro  (viens simts astoņdesmit 

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 administratīvo līgumu ar V.P., personas 

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

Nr. _____. 

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

klubs”, Nr. _____, uz tās rēķinā norādīto kontu. 
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4. Valtera Pelča, personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.K., personas kods 

_____, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 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 V.P., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) D.K., 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). 

 

18.3 

Par finansiālu atbalstu sportistei S.R. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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.18.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību sacensībās tenisā 2019.gadā, saskaņā ar 

grafiku. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar S.R., personas 

kods ______,  likumisko pārstāvi (tēvu) A.R., personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt S.R., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim A.R., personas kods _____, uz kontu A/S “SEB banka”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. S.R., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim A.R., 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, S.R., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim A.R., 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). 

 

18.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam H.C. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.18.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt H.C., personas kods _______, finansiālu atbalstu 310,00 euro (trīs simti desmit euro) 

apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Olimpic city cup Beijing World minor Hockey 

Tournament”, kas norisināsies no 2019.gada 27.aprīļa līdz 4.maijam Pekinā, Ķīnā. 
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2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu ar 

H.C., personas kods _______, likumisko pārstāvi A.C., personas kods _______, un SIA “PEGASUS 

INTERNATIONAL”, reģ.Nr. _______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt SIA “PEGASUS 

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

4. H.C., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei A.C., personas kods _______, un SIA 

“INTERNATIONAL PEGASUS”, reģ.Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

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

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

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

likumiskajai pārstāvei A.C., personas kods _______, un SIA “PEGASUS INTERNATIONAL”, reģ.Nr. 

_______, abiem kopā un katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

18.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam E.E. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.18.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.E., personas kods _______, finansiālu atbalstu 310,00 euro (trīs simti desmit euro) 

apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru “Olimpic city cup Beijing World minor Hockey 

Tournament”, kas norisināsies no 2019.gada 27.aprīļa līdz 4.maijam Pekinā, Ķīnā. 

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

personas kods _______, likumisko pārstāvi I.Ž., personas kods _______, un SIA “PEGASUS 

INTERNATIONAL”, reģ.Nr. _______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt SIA “PEGASUS 

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

4. E.E., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei I.Ž., personas kods _______, un SIA 

“INTERNATIONAL PEGASUS”, reģ.Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

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

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

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

likumiskajai pārstāvei I.Ž.,  personas kods _______, un SIA “PEGASUS INTERNATIONAL”, reģ.Nr. 

_______, abiem kopā un katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

19. 

Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes 

“Lienīte” esošajai amata vietai 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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: 

Noteikt ar 2019.gada 1.februāri Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” 

esošajai amata vietai “Vadītāja vietnieks saimnieciskajā darbā” (profesijas kods 1345 04), 3.saimi III 

līmeni, 10.mēnešalgu grupa. 

 

20. 

Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes 

novadā”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

 

21. 

Par konkursu  

 “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt  

finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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. Slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums Nr.1), pilnvarojot veikt likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktā paredzēto no pašvaldības autonomām funkcijām izrietošo pārvaldes 

uzdevumu  - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni) 

ar līguma termiņu – trīs gadi no līguma noslēgšanas brīža, ar: 

1.1. Biedrību “Labā Cerība”, reģ. Nr.40008084294, juridiskā adrese Āpšu ielā 4, Rīgā, LV-

1004; 

1.2. Draudzi “Evaņģēlisko Kristiešu draudze “Zilais Krusts””, reģ. Nr.90000165647, 

juridiskā adrese Mazjumpravas ielā 8, Rīgā, LV-1063. 

2.  Publicēt noslēgto Deleģēšanas līgumu Mārupes novada domes tīmekļa vietnē. 
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Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

 

22. 

Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada 

Pašvaldības īpašumu pārvaldes esošajai amata vietai 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.22 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt ar 2019.gada 1.martu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes esošajai amata 

vietai “Saimniecības pārzinis” (profesijas kods 5151 11), 3.saimi IIC līmeni, 9.mēnešalgu grupu. 

 

23. 

Par darba grupas izveidi līdzdalības pārvērtēšanai kapitālsabiedrībā  

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” un saistošo noteikumu izstrādei 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm  „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.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot darba grupu Mārupes novada pašvaldības līdzdalības AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” pārvērtēšanai un saistošo noteikumu izstrādei šādā sastāvā: 

Mārtiņš Bojārs, Mārupes domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs; 

Līga Kadiģe, Mārupes domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 

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

Kristaps Ločs, Mārupes novada domes izpilddirektors; 

Ivars Punculis, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi valdes loceklis; 

Dace Šveide, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi izpilddirektore; 

Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja; 

Gaļina Sušiņina, Juridiskās nodaļas vadītāja; 

Laima Levanoviča, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Andrejs Kirillovs, Mārupes novada deputāts; 

Edgars Jansons, Mārupes novada deputāts. 

 

24. 

Par Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  16  balsīm  „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: 

Iecelt Valdi Kārkliņu, personas kods _______, Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes 

vadītāja amatā ar 2019.gada 1.martu. 
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25. 

Par amatu vietu likvidēšanu un jaunas izveidošanu 

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2019.gada 1.martu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē likvidēt amata vietu 

būvuzraugs. 

2. Ar 2019.gada 1.martu Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot jaunu amata 

vietu Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja vietnieks (profesijas kods 1112 37) 1.saime, III līmenis, 

13.mēnešalgu grupa.  

 

26. 

Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada pašvaldības policijā 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 29.martu Mārupes novada pašvaldības policijā likvidēt amata vietu vecākais 

nepilngadīgo lietu inspektors. 

 

27. 

Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Guntars Igaunis 

 Gunārs Svētiņš 

komisijas sekretāre: Iveta Strūģe 
 

 

28. 

Par mantiskā ieguldījuma veikšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pamatkapitālā un pamatkapitāla palielināšanu 

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

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

Lagzdkalns), „pret”  1 (E.Jansons),   „atturas”  2 (A.Puide, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ieguldīt AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr. 40103111018, pamatkapitālā 

Mārupes novada pašvaldības bilancē esošos pamatlīdzekļus - Jaunmārupes siltumapgādes tīklus 

(siltumtīklu pirmajā posmā esošos cauruļvadus 1636 m garumā, otrajā posmā esošos cauruļvadus 1020 

m garumā, trešajā posmā esošos cauruļvadus 1082 m garumā, ar siltumizolāciju renovētos virszemes 

siltumtīklus 1700 m garumā no tērauda caurulēm siltumizolācijas apvalkā, siltumtrasi pie Mārupes 

mūzikas skolas un mākslas skolas 130 m garumā no LOGOST.ROR caurulēm un 22 siltummezglus) kā 

mantisko ieguldījumu. 

2. Palielināt A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr. 40103111018, 

pamatkapitālu par 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, atzīstot un turpmāk 

to uzskaitot kā  de minimis atbalstu.  

3. Apstiprināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr.40103111018, 

pamatkapitālu 10 545 148,00 EUR (desmit miljoni pieci simti četrdesmit pieci tūkstoši viens simts 

četrdesmit astoņi euro, 00 centi) apmērā un noteikt, ka tas sadalīts 10 545 148 (desmit miljoni pieci simti 

četrdesmit pieci tūkstoši simts četrdesmit astoņās) kapitāla daļās, vienas daļas vērtība ir 1,00 EUR. 

4. Grozīt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ, Nr.40103111018, statūtu 

5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

„Sabiedrības pamatkapitāls ir 10 545 148 EUR (desmit miljoni pieci simti četrdesmit pieci 

tūkstoši simts četrdesmit astoņi euro, 00 centi).” 

5. Pamatkapitāla palielinājumu veikt ar sekojošiem noteikumiem: 

Slēgtas emisijas 

akciju laidiena noteikumi 

„1.Akciju laidiena mērķis 

Slēgtas emisijas mērķis ir nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību AS „Mārupes komunālie 

pakalpojumi” mantisko ieguldījumu veikšanu siltumapgādes pakalpojumu paplašināšanai 

34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.  

 

2.Līdzšinēja pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība 

Līdzšinējais pamatkapitāls ir 10 511 148,00 EUR (desmit miljoni pieci simti vienpadsmit tūkstoši 

simts četrdesmit astoņi euro, 00 centi). Pamatkapitāls sastāv no 10 511 148 akcijām ar balsstiesībām. 

Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Līdzšinējais pamatkapitāls ir ieguldīts pilnā apjomā. 

 

3.Palielināta pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība 

Paredzēts, ka akciju emisijas rezultātā sabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts par summu 

34 000 EUR  (trīsdesmit četri tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. Plānots, ka pēc akcijas emisijas 

noslēgšanas pamatkapitāls sasniegs 10 545 148 EUR (desmit miljoni pieci simti četrdesmit pieci tūkstoši 

simts četrdesmit astoņi euro, 00 centi). 

Tādējādi akciju emisijā tiek emitētas  34 000 akcijas. Visas emitētās akcijas ir parastas akcijas ar 

balsstiesībām. Kopējā emitēto akciju nominālvērtība ir 34 000,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši euro, 

00 centi). Katras akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Emitējamajām akcijām netiek noteikts vērtības 

uzcenojums. 

Akciju emisijā piedalās un uz emitējamām akcijām parakstās vienīgā akcionāra akciju turētājs 

Mārupes novada dome. Parakstītās akciju emisijas akcijas tiek apmaksātas ar naudas ieguldījumu līdz 

akciju emisijas noslēguma dienai. 

 

4.Akciju emisijas termiņi un parakstīšanās uz akcijām. 

Akciju emisija notiek no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 1.aprīlim. Parakstīšana notiek 

Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00. 

 

5.Uzdot AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu 

Uzņēmuma reģistrā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no akciju emisijas termiņa beigām.  
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29. 

Par rīkojuma “Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu”  ar A.Dreimani apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16   balsīm „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.29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada domes izpilddirektora 2018.gada 27.decembra rīkojumu Nr.2-

22/208 par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes 

vadītāju Arti Dreimani ar 2018.gada 28.decembri. 

 

30. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16  balsīm „par” (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), (M.Bojārs,  kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 

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

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu no 2019.gada 1.marta līdz 2019.gada 14.martam, t.i., divas kalendāra nedēļas par 

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

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

31.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

31.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.2 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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31.3 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

31.4 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

31.5 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

31.6 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

31.7 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    12   balsīm „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, J.Lībietis,  N.Orleāns, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.7 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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32. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.Noteikt nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kadastra Nr. _______,  zemes 

lietošanas mērķus zemes vienības daļām: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve (kods 1001);   

1.2. ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 

apbūve (kods 1001); 

1.3. ar kadastra apzīmējumu _______ – _______ha  platībā – lidlauku apbūve (1102); 

1.4. ar kadastra apzīmējumu _______– _______ha platībā  – lidlauku apbūve (1102) 

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). 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17 balsīm „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. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Ezermalas”, kadastra Nr. _______, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.41”, _______ha platībā, nosaukumu V23 Kalngale -  Lagatas, Jaunmārupe , Mārupes 

novads. 

2. Noteikt zemesgabalam Nr.41,  0,2109 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). 

 

34. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu M.M. 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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. Piešķirt M.M., personas kods _______, finansiālo atbalstu 471,85 euro (četri simti 

septiņdesmit viens euro un 85 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar M.M. bērnu mākslas 
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festivāla “Kaleidoskops” apmeklējumu no 2019.gada 14.aprīļa līdz 2019.gada 18.aprīlim, Izraēlā, t.i.,  

transporta izdevumus, apdrošināšanas un dalības maksu. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt divpusējo administratīvo līgumu 

ar M.M., personas kods _______, likumisko pārstāvi A.M., personas kods _______. 

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

_______, likumā noteiktajā apmērā un kārtībā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

4. M.M., personas kods _______, likumiskai pārstāvei A.M., personas kods _______, 

nodrošināt piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, 

administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskai pārstāvei A.M.,  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). 

 

35.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam O.B. 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17  balsīm „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.35.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt O.B., personas kods _______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību treniņnometnē Flagstafā, Arizonā, ASV, 

no 2019.gada 3.aprīļa līdz 1.maijam, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no pašvaldības atbalsta 

tiek segtas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē uzradītajiem izdevumiem. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar O.B., personas 

kods _______, likumisko pārstāvi (māti) A.B., personas kods _______. 

 3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt O.B., personas kods _______, 

likumiskajam pārstāvim A.B., personas kods _______, uz kontu A/S “Luminor Bank”, Nr. _______, 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. O.B., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei A.B., 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, O.B,, personas kods _______, likumiskajai 

pārstāvei A.B., 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). 

 

35.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  16  balsīm „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 
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pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M.D., 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 no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

kods _______, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods _____, un biedrību “Mārupes BMX 

klubs”, Nr. _______. 

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

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

4. M.D., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods _______, 

un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 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 M.D., personas kods _______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., 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). 

 

35.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.D.  

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  16  balsīm „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.35.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt R.D., 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 no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar  R.D., personas 

kods _______, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods _______, un biedrību “Mārupes BMX 

klubs”, Nr. _______. 

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

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

4. R.D., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods _______, 

un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 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 R.D., personas kods _______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods _______, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”,  



33 
 

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). 

 

35.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam K.L. 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.35.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.L., personas kods _______, finansiālo atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību treniņnometnēs Limasolā, Kiprā, no 

2019.gada 5.marta līdz 19.martam, un Balvos, no 2019.gada 20.augusta līdz 30.augustam, paredzot, ka 

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

uzradītajiem izdevumiem. 

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

personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) A.L., personas kods _______, un biedrību „Rīgas 

Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. _______. 

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

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

4. K.L., personas kods _______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.L., personas kods _______, 

un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

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

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

likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.L., personas kods _______, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas 

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

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

36. 

Par motokrosa sacensību organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2019.gadā dažādu vecumu grupām 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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. Atzīt, ka Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-motokorss” piecu posmu, “Mārupes Lielais 

motokross” viena posma un “Mini-kross komandām” organizēšana ir nepieciešama Mārupes novada 

iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-motokorss” piecu posmu, “Mārupes Lielais 

motokross” viena posma un “Mini-kross komandām” organizēšanai līdzfinansējumu atbalsta veidā no 

Mārupes novada domes budžeta līdz 7 000,00 EUR (septiņi tūkstoši euro) apmērā. 
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3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes 

kausa izcīnas sacensību “Mini-motokorsā” piecu posmu, “Mārupes Lielais motokross” viena posma un 

“Mini-kross komandām” organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu 

vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem ”, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību “Mini-motokorsā” piecu posmu, “Mārupes Lielais 

motokross” viena posma un “Mini-kross komandām” organizēšanai Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupām, atbilstoši Pasākuma organizēšanas prasībām saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2019.gada 5.marta līdz 2019.gada 5.aprīlim. 

6. Informāciju publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

37. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 

SIA „Mārupes Tenisa skola” valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

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

Sakoviča, D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt SIA „Mārupes Tenisa skola”, reģ. Nr. _______,  līdzfinansējumu 10 000,00 

euro (desmit tūkstoši euro) apmērā 2019.gada gada pirmajam pusgadam ar 2017.gada 29.maija 

līdzdarbības līgumu Nr. _______pilnvarotā pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

2. Līdzfinansējumu izmaksāt SIA „Mārupes Tenisa skola”, reģ. Nr. _______, 10 (desmit) 

darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu. 

3. SIA „Mārupes Tenisa skola”, reģ. Nr. _______, iesniegt Mārupes novada pašvaldībā 

pārskatu par pārvaldes uzdevuma veikšanu un atskaiti par atbalsta izlietojumu līdz 2019.gada 1.jūlijam. 

 

38. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Liliju iela _______, kadastra Nr. 

_______, un Liliju iela _______, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

 2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, atstāt spēkā 

esošo adresi Liliju iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Liliju 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. ēkām, 

atstāt spēkā esošo adresi Liliju iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

http://www.marupe.lv/
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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 Liliju 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. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, 

nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

 

39. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17   balsīm „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.39 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 1.martu Mārupes Sporta centrā izveidot jaunu amata vietu “Sporta Treneris” 

(profesijas kods 3422 03) 48.saime, II līmenis, 8.mēnešalgu grupa.  

 

 

40. 

Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2019.gadā” apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar    17 balsīm „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. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu nometņu organizēšanai Mārupes 

novadā 2019.gadā” saskaņā ar pielikumu.  

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām organizēt bērnu 

nometnes 2019.gadā.  

 

 

41. 

Par Mārupes novada saistošo noteikumu Nr.10/2012 „Mārupes novada pašvaldības 

autoceļu uzturēšanas klases” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar   16   balsīm „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.41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2019 “Par Mārupes novada 2012.gada 25.janvāra 

saistošo noteikumu Nr.10/2012 “Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem” 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 saņemts Vides aizsardzības 

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 
4. Saistošie noteikumu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.  

 

 

42. 

Par Mārupes novada pašvaldības 

autoceļu un ielu saraksta ar noteiktām uzturēšanas klasēm apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15 balsīm „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, J. 

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

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.42 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu ar noteiktām uzturēšanas 

klasēm saskaņā ar Pielikumu.   

 

 

43. 

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece 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, G. Ruskis, A. Kirillovs, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt Mārupes novada domes 2016.gada 21.decembra saistošo noteikumu Nr. 47/2016 

“Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 7.1 apakšpunktu negrozītu. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

 

44. 

Par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plāna  2019.-2021.gadam saskaņošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs vietniece 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, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

Lagzdkalns, E. Jansons), „pret”  nav,   „atturas”  1 (A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.44 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes Mūzikas un mākslas skolas Attīstības plānu  2019.-2021.gadam saskaņā ar 

pielikumu.  
 

 

Domes  sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  17.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece         /paraksts/             Līga Kadiģe 

  

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  1.martā 

 

 

 

 

 

 


