SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2019.gada 27.martā

Nr. 3

Domes sēde sasaukta plkst. 15.00
Domes sēdi vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.
Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, 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 teritorijas plānotāja Dace Žīgure,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
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.
2. Par adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (23 gab.).
3. Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā (2 gab.).
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
5. Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”.
7. Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr.____) un „Dvīņi” (kadastra
Nr. ____), Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai.
8. Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. ______), Lielā iela 4 (kadastra Nr. ______), un
I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai.
9. Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______)
detālplānojuma apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Silaputniņi” (kadastra
Nr. ______) un „Stilmaņi” (kadastra Nr. ______) realizācijas kārtībā.
11. Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu.

12. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
13. Par finansiālu atbalstu sportistiem (5 gab.).
14. Par finansiālu atbalstu pianistēm (2 gab.).
15. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā.
16. Par konkursu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes
uzdevuma veikšanai” (teniss).
17. Par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu.
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mārupes Hokeja savienība” valsts pārvaldes
uzdevuma veikšanai.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumi:
19. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu (6 gab.).
20. Par Mārupes novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr.8 (sēdes protokols Nr.1)
precizēšanu.
21. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pierīgas partnerība”.
22. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mārupes BMX klubs” deleģēšanas līguma izpildei.
23. Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas
mērķa noteikšanu.
25. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
26. Par finansiālā atbalsta sniegšanu SIA “Alaudo” kultūras pasākuma – starptautisko sporta deju
sacensību “Jaunmārupe 2019” īstenošanai.
27. Par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. ______.
28. Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2013 “Noteikumi par neapbūvētu
Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas
kārtību” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
29. Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par maksimālo maksu (tarifiem)
par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā
teritorijā” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
30. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos
Nr.29/2016 “Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”.
31. Par Mārupes novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmuma Nr.20 (sēdes protokols Nr.2)
atcelšanu.
32. Par Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma Nr.25 (sēdes protokols Nr.1)
precizēšanu.
Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem
lēmumprojektiem.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Iekļaut domes sēdē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus.
Sēdes vadītājs M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību kopumā.

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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
2. Vienojas atklāt domes sēdi.
P.Pikše lūdz darba kārtības punktu Nr.8 - Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. 8076
003 0028), Lielā iela 4 (kadastra Nr.80760030072), un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr.80760030385)
Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai – skatīt kā pirmo,
darba kārtības secību nemainot.
Sēdes vadītājs lūdz deputātu balsojumu par deputāta P.Pikšes izteikto priekšlikumu
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Deputāti piekrīt izteiktajam priekšlikumam.
Deputāts E.Jansons lūdz sēdes vadītāja akceptu ļaut sēdes norises telpu atstāt plkst. 15.45 sakarā
ar steidzamām darīšanām.
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu:
1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, C-13 Stīpnieku ceļš - Alpi – Dzirnieki,
kadastra Nr. ______, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc
zemes iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, atstāt spēkā esošo
nosaukumu C-13 Stīpnieku ceļš - Alpi – Dzirnieki, Mārupes novads.
3. 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, nosaukumu
“Projektētā dzelzceļa josla B” , 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 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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.2” , ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 5, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 5, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.2
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.4”, ______ ha platībā, adresi Krēsliņu iela 7, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 7, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.3
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.6” , ______ha platībā adresi Krēsliņu iela 9, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 9, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.

5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).

2.4
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.8” , ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 11, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.5
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.9”, ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 6, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.6
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.11”, ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 8, Mārupe, Mārupes novads.

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.7
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr.______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.13”, ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 10, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.8
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.15”, ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 12, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 12, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.9
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.17” , ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 14, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 14, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.10
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.19” , ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 16, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 16, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.11
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.11 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.21”, ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 16A, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 16A, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.12
Par 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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.12 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.29”, ______ha platībā, nosaukumu Krēsliņu iela, Mārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu ielai, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods 1101).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.13
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.13 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.11”, ______ ha platībā, adresi Paparžu iela 11, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela 11, 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).
2.14
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.14 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.12”, ______ha platībā, adresi Paparžu iela 12, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela 12, 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).
2.15
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.15 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.13”, ______ha platībā, adresi Paparžu iela 13, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela 13, 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).
2.16
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.16 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.15”, ______ha platībā, adresi Paparžu iela 15, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu 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).
2.17
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.17 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu

Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.17”, ______ha platībā, adresi Paparžu iela 17, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela 17, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ______ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
2.18
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.18 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.18”, ______ha platībā, adresi Paparžu iela 14, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela 14, 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).
2.19
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.19 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.20”, ______ha platībā, adresi Paparžu iela 16, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela 16, 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).
2.20
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.20 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.19”, ______ ha platībā, adresi Celmu iela 22, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Celmu iela 22, 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).
2.21
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.21 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
Nr. ______ atdalītajam zemesgabalam “Nr.21”, ______ha platībā, adresi Celmu iela 20, Jaunmārupe,
Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Celmu iela 20, 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).
2.22
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.22 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Imantas A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.35” , ______ ha platībā, adresi Birzes iela 14, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes iela 14, 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).

2.23
Par 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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.23 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt nekustamā īpašuma “Imantas A”, kadastra Nr. ______, zemesgabalam ______ha platībā
nosaukumu Birzes iela, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Birzes ielai, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods 1101).
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3.1
Par 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, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas”
5 (J.Lībietis, E.Jansons, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
3.2
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, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas”
5 (J.Lībietis, E.Jansons, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu:

1.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes lietošanas
mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101)
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).
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu:
1.Atdalīt no nekustamā īpašuma Neriņas iela 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, un piešķirt adresi Neriņas iela 15B,
Jaunmārupe, Mārupes novads.
2.Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā
esošo adresi Neriņas iela 7, Jaunmārupe, Mārupes novads.
4.Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi
uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
6.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
7.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6.
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.17/2018
„Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Atklāti balsojot ar 0 balsīm „par”, „pret” 5 (N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, E.Jansons,
A.Vintere), „atturas” 12 (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. Štrodaha, G. Vācietis,
R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns), Mārupes novada dome nolemj:
Nepieņemt lēmumu Nr.6, virzot to atkārtotai izskatīšanai aprīļa komiteju sēdēs.
7.
Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. ______) un
„Dvīņi” (kadastra Nr. ______), Jaunmārupē, Mārupes novadā,
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu:

1.
Nodot detālplānojuma nekustamiem īpašumiem Ozolu iela 63 (kadastra Nr. ______) un
“Dvīņi” (kadastra Nr. ______), Jaunmārupē, Mārupes novadā, precizēto projektu publiskai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai.
2.
Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.
3.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto
lēmumu nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv un
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
8.
Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. ______), Lielā iela 4 (kadastra Nr. ______) un I128 Kalmju iela (kadastra Nr. ______), Mārupē,
Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” 4 (J.Lībietis, A.Puide, R.Zeltīts, J.Lagzdkalns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. ______), Lielā iela 4 (kadastra Nr. ______)
un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta publiskai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu
nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv un
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
9.
Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā
(kadastra Nr. ______), detālplānojuma apstiprināšanu
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu:
1.
Apstiprināt nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr. ______), detālplānojumu.
2.
Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma
1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus:
2.1.
Detālplānojuma īstenotājs nodrošina pievienojuma valsts autoceļam V15 izbūvi un
plānotās ielas izbūvi.
2.2.
Ielas izbūvi atļauts īstenot divos posmos:
2.2.1.
pirmā posmā izbūvē ielu vismaz ar šķembu segumu un elektroapgādes tīklu izbūvi;
2.2.2.
otrā posmā izbūvē ceļa cieto segumu un labiekārtojuma elementus (apgaismojums,
ietves);
2.3.
Detālplānojuma īstenotājs nodrošina sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu un
ūdensapgādes tīklu izbūvi, un pieslēgumu novada centralizētajai sistēmai.
2.4.
Sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu un ūdensapgādes tīklu izbūvi realizē ne vēlāk kā
divu gadu laikā pēc tam, kad nodrošināta iespēja pieslēgties kādā no sekojošām pievienojuma vietām pievienojums Meldriņu ielai, kad tiek nodrošināta pieslēguma vieta vismaz 50m attālumā no īpašuma
robežas, vai pieslēgums plānotajam centralizētajam tīklam uz Stīpnieku ceļa pēc tā izbūves. Līdz
pieslēguma izbūvei Mārupes novada centralizētajai kanalizācijas sistēmai un ūdensapgādes sistēmai,
nodalītajos īpašumos atļauts izmantot pagaidu risinājumus.

2.5.
Zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc pievienojuma pie valsts autoceļa V15 un ielas
izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī.
2.6.
Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc tam, kad konkrētajai zemes
vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu, un izbūvēta
elektroapgāde.
2.7.
Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam paredzēta
piekļuve pa projektēto ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi;
2.8.
Līdz pašvaldības lēmumam par projektēto ielu pārņemšanu, Detālplānojuma īstenotājam
vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, kā arī
caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai.
2.9.
Izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un
uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.
2.10.
Pēc ielas pilnīgas izbūves, iela nododama pašvaldībai. Pašvaldība var lemt par zemes
vienības Nr.5 atsavināšanu arī pēc ielas būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) pabeigšanas un nodošanas
ekspluatācijā, ja tiek panākta vienošanās un ir iespējams nodrošināt Detālplānojuma iekšējo ielu
caurbraukšanas funkciju, vienlaikus Pašvaldība neuzņemas saistības noteiktā termiņā veikt ielas izbūves
2.posma realizāciju.
3.
Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā:
3.1.
Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma
īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem;
3.2.
Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu
ar Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar administratīvā
līguma nosacījumiem.
4.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
5.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Stīpnieku
ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), īpašniekiem SIA “______”, reģ Nr. ______, un
D.K., p.k. ______, Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu.
6.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto
lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā
www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
7.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto
lēmumu informēt Valsts zemes dienestu.
8.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010).
10.
Par grozījumiem detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Silaputniņi”
(kadastra Nr. ______) un „Stilmaņi” (kadastra Nr. ______) realizācijas kārtībā
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu:
1.
Atļaut veikt grozījumus ar 2016.gada 30.marta Mārupes novada domes lēmumu Nr.10
(sēdes protokols Nr.3) “Par nekustamo īpašumu „Silaputniņi” un „Stilmaņi” detālplānojuma realizāciju pa
daļām” apstiprinātajā detālplānojuma realizācijas kārtībā, paredzot sekojošās galvenās izmaiņas pēc
būtības:
1.1.
Turpmāko detālplānojuma realizāciju nodrošināt pa kārtām līdz 2026.gada
31.decembrim, īstenojot tās vienlaikus vai katru atsevišķi nenoteiktā secībā;
1.2.
Ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikācijas izbūvējamas ne vēlāk kā 2 (divu)
gadu laikā pēc novada centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves pa Silaputniņu ielu (2., 3.

un 6. kārta) vai Lapiņu dambi (4. un 5. kārta), ietverot pievadu izbūvi līdz Silaputniņu ielai un Zeltrītu
ielai, kā arī centralizētā tīkla izbūvi pa Zeltrītu ielu;
1.3.
Zemes vienību sadale var tikt uzsākta pēc ceļa izbūves vismaz šķembu līmenī un
nodošanas ekspluatācijā attiecīgās kārtas ietvaros;
1.4.
Ēku būvniecība nodalītajās zemes vienībās var tikt uzsākta tikai pēc galveno
inženierkomunikāciju izbūves attiecīgās kārtas ietvaros (atrunājot konkrētu izņēmuma gadījumu).
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju,
nekustamā īpašuma „Silaputniņi”, Mārupe, Mārupes novads (kadastra Nr. ______), īpašnieku Z.A.
(personas kods ______) vienošanos par grozījumiem administratīvajā līgumā par detālplānojuma
realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.
3.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un Valsts zemes dienestam.
11.
Par nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu:
Noteikt ar Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumu Nr.10 (sēdes protokols Nr.5)
apstiprinātā nekustamā īpašuma „Unguri B”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr. ______ derīguma termiņu 2019.gada 1.jūlijs.
12.
Par nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu:
Noteikt ar Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta lēmumu Nr.9 (sēdes protokols Nr.5)
apstiprinātā nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr. ______derīguma termiņu 2019.gada 1.jūlijs.
Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
13.1
Par finansiālu atbalstu sportistei S.M.L.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13.1 saskaņā ar pielikumu:

1. Piešķirt S.M.L., personas kods ______, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit
euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību treniņnometnē Limasolā, Kiprā, no
2019.gada 5.marta līdz 19.martam, saskaņā ar iesniegto tāmi.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar
S.M.L., personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) K.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. Sabīnes M.L., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.L., personas kods
______, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ______, abām kopā un katrai 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, S.M.L., personas kods ______, likumiskajai
pārstāvei (mātei) K.L., personas kods ______, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.
Nr. ______, abām kopā solidāri vai katrai 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).
13.2
Par finansiālu atbalstu sportistam D.S.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13.2 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt D.S., personas kods ______, finansiālu atbalstu 262,97 (divi simti sešdesmit divi euro
un 97 centi) euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē LLoret De
Mar, Spānijā, no 2019.gada 12.marta līdz 16.aprīlim.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.S., personas
kods ______, un biedrību “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. ______.
3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Latvijas
Vieglatlētikas savienība” uz tās rēķinā norādīto kontu.
4. D.S., personas kods ______, un biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. ______,
abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas
mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Mārupes novada 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, D.S., personas kods ______, un biedrībai “Latvijas
Vieglatlētikas savienība”, 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).
13.3
Par finansiālu atbalstu sportistam N.M.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt N.M., personas kods ______, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit
euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz Ghetto basket “Satellite” turnīriem un starptautiskiem FIBA
3x3 turnīriem 2019.gadā.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt divpusēju administratīvo līgumu ar N.M.,
personas kods ______.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt N.M. uz viņa kontu Nr. ______
A/S “Swedbank”.
4. N.M., 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, N.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).
13.4
Par finansiālu atbalstu sportistam A.K.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt A.K., personas kods ______, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit
euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz Ghetto basket “Satellite” turnīriem un starptautiskiem FIBA
3x3 turnīriem 2019.gadā.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt divpusēju administratīvo līgumu ar A.K.,
personas kods ______.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt A.K. uz viņa kontu
Nr. ______A/S “SEB banka”.
4. Artūram Kramiņam, 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, A.K., personas kods ______, atmaksāt Mārupes
novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā
administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
13.5
Par finansiālu atbalstu sportistam J.B.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.13.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt J.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu 227,50 euro (divi simti divdesmit
septiņi euro un 50 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās “German Bridge
Trophy 2019”, kas norisināsies Berlīnē, Vācijā, no 2019.gada 26.aprīļa līdz 28.aprīlim, t.i., sacensību
dalības maksas, ceļa izdevumu 100% apmērā un dzīvošanas izdevumu 50% apmērā segšanai.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar J.B.,
personas kods ______, un biedrību „Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas Nr. ______.
3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas Nr. ______, pēc
administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
4. J.B., personas kods ______, un biedrībai „Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas Nr. ______,
abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas
mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad J.B., personas kods ______, un biedrībai
„Latvijas Bridža federācija”, reģistrācijas Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt
Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā
daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā).
14.1
Par finansiālā atbalsta sniegšanu S.M. (pianiste)
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt S.M., personas kods ______, finansiālo atbalstu 273,98 euro (divi simti septiņdesmit trīs
euro 98 centi) apmērā, lai segtu dalības maksu un ceļa izdevumus uz jauno pianistu konkursu “4th edition:
International Piano Competition”, kas notiks Gagny, Francijā, no 2019.gada 9.aprīļa līdz 12.aprīlim.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar pianistes S.M.,
personas kods ______, likumisko pārstāvi Z.M., personas kods ______.
3. Finansējumu pārskaitīt pēc administratīvā līguma parakstīšanas uz Z.M. kontu Nr. ______, a/s
“SEB banka”, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli.
4. S.M., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) Z.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, S.M., personas kods ______, likumiskajai
pārstāvei (mātei) Z.M., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu
neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
14.2
Par finansiālā atbalsta sniegšanu E.E.D. (pianiste)
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14.2 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piešķirt E.E.D., personas kods ______, finansiālo atbalstu 143,98 euro (viens simts
četrdesmit trīs euro un 98 centi) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus pianistu konkursā “4th edition:
International Piano Competition”, kas notiks Gagny, Francijā, no 2019.gada 9.aprīļa līdz 12.aprīlim.
2.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar
pianistes E.E.D., personas kods ______, likumisko pārstāvi R.D., personas kods ______, un Biedrību
“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas un
izlietošanas kārtību.
3.
Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga
rēķina saņemšanas.
4.
E.E.D., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim R.D., personas kods ______, un
Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, 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, E.E.D., personas kods ______,
likumiskajam pārstāvim R.D., personas kods ______, un Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta
biedrība”, reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu neizlietotajā vai
piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
15.
Par grozījumiem deleģēšanas līgumā
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, J. Lagzdkalns,
E. Jansons, A. Kirillovs), (G.Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
37.panta 11. punktu balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu:
1. Grozīt 2017.gada 29.maijā ar biedrību “Mārupes BMX klubs” reģ.Nr._____ (turpmāk tekstā –
Biedrība), noslēgtā deleģēšanas līguma Nr. _____ 14.2 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“14.2. BMX trenera pakalpojums 1 (vienas) pilnas darba slodzes apmērā uz 40 (četrdesmit
audzēkņiem) 40 (četrdesmit) kontaktstundas nedēļā, uz katriem nākamiem ne mazāk kā 20 audzēkņiem,
ko uzņem Sporta centrs, Pašvaldība piešķir papildus pusi no šajā līgumā pielīgtās darba slodzes”.
2.
Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt vienošanos ar biedrību “Mārupes
BMX klubs”, reģ. Nr. _____, saskaņā ar lēmuma 1.punktu.
16.
Par konkursu
“Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu
valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” (teniss)
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Publicēt nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai” kopā ar informatīvo paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv;
3. Noteikt pieteikšanās termiņu 2019.gada 15.maijs.
4. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Kadiģe
Komisijas locekļi: Silvija Bartuševiča
Komisijas sekretāre: Skaidrīte Ciganska
5. Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
17.
Par Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu:
1.
Apstiprināt Mārupes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus
saskaņā ar pielikumu.
2.
Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2002.gada 25.septembra Mārupes
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi, kas apstiprināti ar Mārupes novada domes
2002.gada 25.septembra lēmumu Nr.27 (sēdes protokols Nr.10).
18.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
“Mārupes Hokeja savienība” 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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt biedrībai “Mārupes Hokeja savienība”, reģ.Nr. _____, līdzfinansējumu 20 000,00 euro
(divdesmit tūkstoši euro) apmērā 2019.gadā ar 2017.gada 10.februāra līdzdarbības līgumu Nr. _____
uzdotā pārvaldes uzdevuma veikšanai.
2. Līdzfinansējumu izmaksāt biedrībai “Mārupes Hokeja savienība”, reģ.Nr. _____, 10 (desmit)
darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumi:
19.1
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu J.R.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.19.1 saskaņā ar pielikumu:
1.Dzēst J.R., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 540,14 Eur (pieci
simti četrdesmit euro un 14 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 683,50 (seši simti astoņdesmit trīs
euro un 50 centi) par nekustamo īpašumu Kantora iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.
_____, Kantora iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____ un Lielā iela _____, Mārupe,
Mārupes novads, kadastra Nr. _____, kas izveidojies no 2009.gada janvāra līdz 2009.gada oktobrim, līdz
maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda
– no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko
personu datu aizsardzību).
4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa
inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.
19.2
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar
tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu O.J.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19.2 saskaņā ar pielikumu:
1.Dzēst O.J., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 291,62 Eur (divi
simti deviņdesmit viens euro un 62 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 95,88 (deviņdesmit pieci
euro un 88 centi) par nekustamo īpašumu Zeltrītu ielā _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra
Nr. _____, Nr. _____, kas izveidojies no 2011.gada janvāra līdz 2015.gada augustam, līdz maksātnespējas
procesa pasludināšanas brīdim.
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda
– no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko
personu datu aizsardzību).
4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa
inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.
19.3
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un
ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu A.N.
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19.3 saskaņā ar pielikumu:

1.Dzēst A.N., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 104,73 Eur (viens
simts četri euro un 73 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 140,41 (viens simts četrdesmit euro un
41 cents) par nekustamo īpašumu Lielā iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____,
Nr. _____, kas izveidojies no 2015.gada janvāra līdz 2016.gada martam, līdz maksātnespējas procesa
pasludināšanas brīdim.
2.Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda
– no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3.Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko
personu datu aizsardzību).
4.Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa
inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.
19.4
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu SIA „_____”
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, J.
Lagzdkalns, E. Jansons, A. Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19.4 saskaņā ar pielikumu:
1.Dzēst SIA “_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 518,98 Euro
(pieci simi astoņpadsmit euro un 98 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 540,47 Eur (pieci simti
četrdesmit euro un 47 centi).
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda
– no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko
personu datu aizsardzību).
4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa
inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.
Plkst. 15.50, ar sēdes vadītāja atļauju,
deputāts E.Jansons atstāj sēdes telpu,
turpmākajā balsojumā nepiedalās.
19.5
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu SIA „_____”
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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstāj, balsojumā nepiealās),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19.5 saskaņā ar pielikumu:

1.Dzēst SIA “_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 84,72 Euro
(astoņdesmit četri euro un 72 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 84,72 Eur (astoņdesmit četri euro
un 72 centi).
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda
– no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3.Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko
personu datu aizsardzību).
4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa
inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.

19.6
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar
tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu I.L.
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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19.6 saskaņā ar pielikumu:
1.Dzēst I.L., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 152,98 Euro (viens
simts piecdesmit divi euro un 98 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 136,14 Euro (viens simts
trīsdesmit seši euro un 14 centi) par nekustamajiem īpašumiem “_____”, Mārupes novads, kadastra
Nr. _____, “_____”, Mārupes novads, kadastra Nr. _____ un “_____”, Mārupes novads, kadastra Nr.
_____, kas izveidojies no 2010.gada janvāra līdz 2012.gada jūlijam, līdz maksātnespējas procesa
pasludināšanas brīdim.
2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas
brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par
nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda
– no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru,
tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko
personu datu aizsardzību).
4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa
inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.
20.
Par Mārupes novada domes 2014.gada 22.janvāra
lēmuma Nr.8 (sēdes protokols Nr.1) precizēšanu
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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu:
1.
Precizēt Mārupes novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmuma Nr.8 (sēdes protokols
Nr.1) 1.punktu, papildinot to aiz vārdiem “EUR 30,00 (trīsdesmit euro, 00 centi” un “EUR 50,00
(piecdesmit euro, 00 centi) “ ar vārdiem “pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieturēšanas”.

2.
Grozīt nolikuma „Kārtība, kādā piešķir stipendiju Mārupes vidusskolas skolēniem”
(apstiprināts ar Mārupes novada domes 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.1))
5.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“5. Stipendija tiek piešķirta Mārupes novada domes noteiktā apmērā. Stipendijas apmēru nosaka
ar domes lēmumu atšķirīgā apmērā izglītojamajiem, kuriem nevienā mācību priekšmetā nav vērtējuma,
kas ir zemāks par 7 (septiņām) ballēm un vidējā atzīme nav zemāka par 8 (astoņām) ballēm, un
izglītojamajiem, kuriem nevienā mācību priekšmetā nav vērtējuma, kas ir zemāks par 8 (astoņām) ballēm
un vidējā atzīme nav zemāka par 9 (deviņām) ballēm.”
3.
Lēmums piemērojams ar 2019.gada 1.janvāri.
21.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pierīgas partnerība”
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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu:
1.
Piešķirt biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. _____, līdzfinansējumu EUR 1028,50
apmērā, projekta Nr. _____ „TŪRISMS KOPĀ” Latvijas Lauku attīstības programmas 2017.-2020.gada
pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros īstenošanai saskaņā ar Lauku atbalsta
dienesta 2017.gada 19.oktobra lēmumu Nr. _____ “Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu”.
2.
Līdzfinansējumu biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. _____, izmaksāt uz biedrības
iesniegtā rēķina pamata
3.
Biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. _____, nodrošināt saņemtā līdzfinansējuma
izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas
pabeigšanas iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu.
4.
Biedrībai „„Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. _____, atmaksāt saņemto līdzfinansējumu 10
(desmit) dienu laikā no pašvaldības pieprasījuma saņemšanas, ja līdzfinansējums nav ticis izlietots vispār
vai tika izlietots neatbilstoši piešķiršanas mērķim. Ja līdzfinansējums izlietots atbilstoši piešķiršanas
mērķim, bet mazākā apmērā, „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. _____, atmaksāt neizlietotu līdzfinansējuma
daļu 10 (desmit) dienu laikā no līdzfinansējuma izlietošanas brīža.
5.
Atļaut biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr. _____, īstenot pašvaldības līdzfinansēto
projektu pašvaldības īpašumā Mazcenu aleja 3/1, Jaunmārupē, Mārupes novadā, un Mazcenu aleja 3/1,
Jaunmārupē, Mārupes novadā, Mārupes novada domes izpilddirektora saskaņotajā vietā.
6.
Mārupes novada domes izpilddirektoram nodrošināt lēmuma par līdzfinansējuma
piešķiršanu izpildi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
7.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā).
22.
Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mārupes BMX klubs” deleģēšanas līguma izpildei
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, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, J. Lagzdkalns,
A. Kirillovs), (G.Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.
punktu balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi
atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu:

1.
Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. _____, finansējumu 10 000,00 euro
(desmit tūkstoši euro 00 centi) Latvijas Nacionālā čempionāta 2019.gada 8.jūnijā un Mārupes BMX kausa
sacensību 2019.gada 9.jūlijā organizēšanai Mārupes novadā, “Tīraines dārzi-6” saskaņā ar piestādīto
izdevumu tāmi.
2.
Finansējumu izmaksāt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. _____, 10 (desmit) darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu.
23.
Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja
P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu
Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, G.Ruskis, J. Lībietis, S.
Sakoviča, D. Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, J. Lagzdkalns,
A. Kirillovs), (P.Pikše kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.
punktu balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi
atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam Pēterim
Pikšem apmaksātu papildatvaļinājumu no 2019.gada 7.maija piecas darba dienas, t.i., līdz 2019.gada
13.maijam, par nostrādāto laika periodu no 2017.gada 26.jūnija līdz 2018.gada 25.jūnijam.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
24.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs 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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu:
1. Atcelt 2019.gada 23.janvāra Mārupes novada domes lēmumu Nr. 1.14 (sēdes protokols Nr.1)
“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”.
2.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 2, kadastra
Nr. _____, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
3. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, nosaukumu
Mauriņu iela, Mārupe, Mārupes novads.
4. 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).
5. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt
spēkā esošo adresi Mauriņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads.
6. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
7.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
8.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas

9.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
25.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs 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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Jaunvītoli-2”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.2”, _____ ha platībā, adresi Rožu iela 66, Vētras, Mārupes novads.
2.Noteikt nekustamajam īpašumam Rožu iela 66, Vētrās, 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).
26.
Par finansiālā atbalsta sniegšanu SIA “Alaudo” kultūras pasākuma – starptautisko sporta deju
sacensību “Jaunmārupe 2019” īstenošanai
Ziņo domes priekšsēdētājs 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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu:
1.Piešķirt SIA “Alaudo”, vienotais reģ.Nr. _____, finansiālo atbalstu 1500,00 euro (viens tūkstotis
pieci simti euro) apmērā kultūras pasākuma – starptautiskā sporta deju sacensību “Jaunmārupe 2019”
īstenošanai Jaunmārupes pamatskolas telpās Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 2019.gada
18. un 19.maijā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.
2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar SIA “Alaudo”,
vienotais reģ.Nr. _____, par finansējuma piešķiršanu.
3.Finansējumu pārskaitīt SIA “Alaudo”, vienotais reģ.Nr. _____, pēc administratīvā līguma
parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
4.SIA “Alaudo”, vienotais reģ.Nr. _____, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu
atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma norises iesniedzot Mārupes
novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu.
5.Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 1.punkts),
tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, SIA “Alaudo”, vienotais reģ.Nr. _____, atmaksāt Mārupes
novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā
administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6.Piešķirt SIA “Alaudo”, vienotais reģ.Nr. _____, tiesības organizētā pasākuma – sporta deju
sacensību “Jaunmārupe 2019”, īstenošanai 2019.gada 18. un 19.maijā izmantot Jaunmārupes pamatskolas
telpas, Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar 100 % nomas maksas samazinājumu.
7.Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas SIA “Alaudo”
pārstāvim slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru.

8.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
27.
Par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. _____
Ziņo domes priekšsēdētājs 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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu:
1. Slēgt ar J.B., personas kods _____, servitūta līgumu, nodibinot ceļa servitūtu pašvaldības
nekustamajā īpašumā “Rētas” Dzirnieku iela 40, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _____, zemesgabalā ar
kadastra apzīmējumu _____, 6 m platumā un 4 m garumā, _____ ha kopplatībā, par labu nekustamajam
īpašumam “Dzirnieki”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _____ saskaņā ar grafisko pielikumu.
2.Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar servitūta līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā
visos saistošajos nodalījumos sedz J.B., personas kods _____.
28.
Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.10/2013 “Noteikumi par neapbūvētu Mārupes
novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu
nomas maksas noteikšanas kārtību”
atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo domes priekšsēdētājs 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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu:
1.
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8/2019 “Par Mārupes novada domes 2013.gada
18.jūnija saistošo noteikumu Nr.10/2013 “Noteikumi par neapbūvētu Mārupes novada pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 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 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.
29.
Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par maksimālo maksu (tarifiem) par
pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību
Mārupes novada administratīvajā teritorijā”
atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo domes priekšsēdētājs 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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2019 “Par Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija
saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par maksimālo maksu (tarifiem) par pasažieru un bagāžas
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā” 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 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.
5. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lpp. (pielikums Nr.29).
30.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29/2016
“Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, J. Lībietis, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A.
Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (P.Pikše), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada
31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29/2016 “Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi””
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.
31.
Par Mārupes novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmuma Nr.20
(sēdes protokols Nr.2) atcelšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, J. Lībietis, S. Sakoviča, D.
Štrodaha, G. Vācietis, A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A.
Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (P.Pikše), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu:

Atcelt Mārupes novada domes 2014.gada 29.janvāra lēmumu Nr.20 “Par maksas pakalpojumiem
Mārupes novada kapsētās” (sēdes protokols Nr.2).
32.
Par Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmuma
Nr.25 (sēdes protokols Nr.1) precizēšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs 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, A. Puide, G. Ruskis, J.
Lagzdkalns, A. Kirillovs), (E.Jansons, ar sēdes vadītāja atļauju domes sēdi atstājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu:
1.
Precizēt Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.25 (sēdes protokols
Nr.1) un noteikt, ka no ar 2019.gada 1.janvāra Mārupes novada pašvaldības dzīvokļu mēneša īres maksa
1.1.
par dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nosakāma kā apsaimniekošanas
maksas bez plānotā ilgtermiņa uzkrājuma, ja tādu noteica dzīvokļu īpašnieku kopība, dzīvokļa nolietojuma
mēnesī un peļņas 2% no dzīvokļu kadastrālās vērtības, tajā iekļaujot administratīvās izmaksas, kopsumma
saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
1.2.
personām, kurām pašvaldība sniedz palīdzību saskaņā ar likumu „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” un Mārupes novada domes 2013.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem
Nr.7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā arī kuras
noslēdza īres līgumus ar pašvaldību līdz 2001.gada 31.decembrim, ir vienāda ar apsaimniekošanas maksas
un dzīvokļa nolietojuma mēnesī kopsummu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
1.3.
par dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apstiprināta izlīdzināta apsaimniekošanas
maksa, ir vienāda ar dzīvokļa nolietojuma mēnesī un peļņas 2% no dzīvokļu kadastrālās vērtības, tajā
iekļaujot administratīvās izmaksas, kopsummu ar pielikumu Nr.3. Šī punkta kārtībā iekasēta īres maksa ir
novirzāma pilnā apmērā pielikumā Nr.3 norādīto daudzdzīvokļu māju uzturēšanai un apsaimniekošanai
saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.
2.
Ar šo lēmumu veiktie precizējumi ir piemērojami ar 2019.gada 1.janvāri.
Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 18.00
Domes priekšsēdētājs

/paraksts/

Mārtiņš Bojārs

Novada pašvaldības administrācijas
kancelejas pārzine

/paraksts/

Ilona Eglīte

Domes sēdes protokols parakstīts 2019.gada 29.martā.

