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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2018. gada  27. jūnijā  Nr.  10 

 

Domes sēde  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

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

Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, 

Normunds Orleāns, Andris Puide, Edgars Jansons, Anita Vintere. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāts:  
Andrejs Kirillovs – slimības lapa. 

 

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, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

AS Mārupe komunālie pakalpojumi valdes priekšsēdētājs Ivars Punculis, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam  grozījumu 1. redakcijas un 

Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

2. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.). 

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

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

6. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (3 gab.). 

7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (3 gab.). 

8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam  (4 gab.). 

Mārupes novadā, Dzirnieku iela _______, kadastra Nr. ________; 

Mārupes novadā, I-38 Dzirnieku iela , kadastra Nr. _______; 

Mārupes novadā, I-127 Mazā Gramzdas iela, kadastra Nr. _______; 

zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______.  

9. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos  
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Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”. 

10. Par nekustamā īpašuma „Rudzi”, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, _______ha platībā, 

atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto atlīdzību. 

11. Par nekustamā īpašuma Liliju ielā _______, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

daļas, _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

12. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā _______, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, daļas, _______ha platībā, un nekustamā īpašuma Paleju ielā _______, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _______, divu zemes vienību _______ha un _______ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā.  

13. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā _______, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _______, divu zemes vienību daļu, _______ ha un _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

14. Par nekustamā īpašuma Paleju ielā _______, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _______, divu zemes vienību daļu, _______ha un _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

15. Par nekustamā īpašuma Priežu ielā _______, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, daļas, _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

16. Par būvniecību nekustamajā īpašumā Kalna ielā _______, Mārupē. 

17. Par 2017. gada 6. septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3 (protokols Nr. 5) „Par 

nekustamā īpašuma Lielā iela _______, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu.  

18. Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______) 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.  

19. Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

20. Par nekustamā  īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma apstiprināšanu. 

21. Par nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma  

Nr. _______) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

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

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

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. 

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

investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu. 

25. Par iepirkuma „Jaunmārupes parka pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

izveidošanu 

26. Par iepirkuma „Ceļa C-10 pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

27. Par iepirkuma „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu projektēšana Skultē un Jaunmārupē ” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

28. Par iepirkuma „Labiekārtojuma elementu izgatavošana un uzstādīšana ” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas izveidošanu. 

29. Par iepirkuma „Mēbeļu piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

30. Par iepirkuma „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

 

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

31. Par finansiālo atbalstu sportistiem (5 gab.). 

32. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā R.F.. 

33. Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem 2018./2019.mācību gadā. 

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un jaunas dzīvojamās platības piešķiršanu I.S. 

35. Par Mārupes pamatskolas  dalību ERASMUS+ Personāla mobilitātes  programmā un 

pašvaldības priekšfinansējuma nodrošināšanu. 
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36. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr.  

3/2017 „Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība”. 

37. Par Mārupes novada domes 2018. gada 23. maija lēmuma Nr. 28.1 (sēdes protokols Nr. 9) 

atcelšanu un jauna lēmuma pieņemšanu par  finansiālā atbalsta sniegšanu E.E.D. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

38. Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu. 

39. Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu. 

40. Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām. 

41. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada budžeta 

apstiprināšanu”” pieņemšanu. 

42. Par Mārupes novada  2017. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu. 

43. Par izmaiņām Mārupes novada Privatizācijas komisijas sastāvā. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

45. Par finansiālu atbalstu sportistiem (2 gab.). 

46. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

47. Par nekustamā īpašuma Eglāju iela, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, 0,1016  

ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

48. Par nekustamā īpašuma Kalēju iela, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, 0,0616  

ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

49. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2018. gadā dažādu vecumu grupu 

Mārupes novada iedzīvotājiem. 

50. Par iepirkuma „Jaunmārupes pamatskolas stadiona konteineru tipa ģērbtuvju izbūve” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

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

lēmumprojektiem. 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons,  A.Puide,  A.Vintere),  

(N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā   par darba kārtību nepiedalās), (A. Kirillovs slimības dēļ domes 

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

 Iekļaut domes sēdē priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

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

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons,  A.Puide,  A.Vintere),  

(N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā   par darba kārtību nepiedalās), (A. Kirillovs slimības dēļ domes 

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

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

  

1. 

Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam 

grozījumu 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, A.Puide,  A.Vintere),  (N. Millere 

domes sēdi kavē, balsojumā  nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  1 (E.Jansons),  Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu 

1.redakciju un Vides pārskata projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu sešas nedēļas. 

3. Ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa 

vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un publicēt 

informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

2. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons,  A.Puide,  A.Vintere),  

(N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 

Viesturu iela  (posmā no Rožu ielas līdz nekustamajam īpašumam „Zemieši”, kadastra  

Nr. _______) – 0,18 km garumā un 15,5 m platumā sarkanajās līnijās.  

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

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

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

 

3.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons,  A.Vintere),  (N. Millere 

domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  1 (A. Puide), 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupītes gatve 89, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 

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

iemērīšanas dabā). 

http://www.marupe.lv/
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2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  un t. 

sk. ēkām ar kadastra apzīmējumiem _______, _______, _______ un _______, adresi Raunas iela _______, 

Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ ha platībā,  un t. sk. 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem _______, _______, _______, _______un _______, atstāt spēkā esošo 

adresi  Mārupītes gatve _______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Piešķir zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, 

nosaukumu Raunas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

8.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

3.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons,  A.Vintere),  (N. Millere 

domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  1 (A. Puide), 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Naudītes”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, un  

„Vecliepas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______,  zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  un t. sk. ēkām 

atstāt spēkā esošo adresi „Naudītes”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – _______ha platībā,  un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - _______ha platībā.  

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  un t. sk. ēkām 

atstāt spēkā esošo adresi  „Vecliepas”, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) - _______ha platībā, un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - _______ha platībā.  

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

„Tilias”, Mārupes novads. 

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

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

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

„Pupuķi”, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes 

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

10.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

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

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

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

 

3.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons,  A.Vintere),  (N. Millere 

domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  1 (A. Puide), 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dāliju iela 21, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 

80760070960,  zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

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

esošo adresi Dāliju iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

Dāliju iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

3.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, N. Orleāns, R.Zeltīts, E.Jansons,  A.Vintere),  (N. Millere 

domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  1 (A. Puide), 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, Mārupes novads, kadastra Nr. _______,  zemes 

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

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

adresi „Sprīdīši”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķus: 

individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – _______ha platībā,  un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) – _______ ha platībā. 

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

„Malduguņi”, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 
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6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

Plkst. 14.30 ierodas deputāte N. Millere, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

4.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Viesturi”, kadastra Nr. _______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.1” , _______ha platībā adresi Viesturu iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

2.  Noteikt nekustamajam īpašumam Viesturu ielai _______, Mārupē, Mārupes novadā, _______ha 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Viesturi”, kadastra Nr. 80760120020, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.2” , _______ha platībā,  adresi Viesturu iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Viesturu ielai _______, Mārupē, Mārupes novadā, _______ha 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Viesturi”, kadastra Nr. _______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.3”, _______ha platībā,  adresi Viesturu iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Viesturu ielai _______, Mārupē, Mārupes novadā, _______ha 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Viesturi”, kadastra Nr. _______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.4” , _______ha platībā,  adresi Viesturu iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Viesturu ielai _______,  Mārupē, Mārupes novadā, _______ha 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Rudzrogas”, kadastra Nr. _______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.10” , _______ha platībā,  adresi Dzelzceļa iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Dzelzceļa iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, _______ha 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Rudzrogas”, kadastra Nr. _______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.12”, _______ha platībā,  adresi Dzelzceļa iela _______, Mārupe, Mārupes novads. 

2.  Noteikt nekustamajam īpašumam Dzelzceļa iela _______, Mārupē, Mārupes novadā, _______ha 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.1 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Viesturi”, kadastra Nr. _______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.5”, _______ha platībā, nosaukumu Viesturu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Viesturu ielai, Mārupē, Mārupes novadā, _______ha platībā, 

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

joslā (kods 1101). 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.2 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Viesturi”, kadastra Nr. _______, zemesgabalam „Nr.6” , 

_______ha platībā nosaukumu Viesturu iela , Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Viesturu 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). 
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6.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, J. Lībietis,  A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”  4 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu „Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

6.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    11  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”  5 (E.Jansons, N. 

Orleāns, R.Zeltīts, J. Lībietis, A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.2 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu „Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

6.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, J. Lībietis,  A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”  4 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.3 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu „Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

7.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

mērķi -   zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

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). 

 

7.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

mērķi -   zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

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). 

7.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J.Lībietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  3 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi - dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (1103)  

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). 

 

8.1 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Mārupes novadā, 

Dzirnieku iela ____, kadastra Nr. _______ 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  N.Orleāns, R. Zeltīts, J.Lībietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamajam īpašumam Dzirnieku iela 40, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

zemes ierīcības projekta izstrādi. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus Nr. _______. 

3. SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”, reģ. Nr. _______, pilnvarotam pārstāvim slēgt līgumu par zemes 

ierīcības projekta izstrādi un finansēšanu ar Mārupes novada domes izpilddirektoru. 

 

8.2 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Mārupes novadā, 

I-38 Dzirnieku iela , kadastra Nr. _______ 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  N.Orleāns, R. Zeltīts, J.Lībietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8.2 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Uzsākt nekustamajam īpašumam I-38 Dzirnieku iela, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, zemes ierīcības projekta izstrādi. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus Nr. _______. 

3. SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”, reģ. Nr. _______, pilnvarotam pārstāvim slēgt līgumu par zemes 

ierīcības projekta izstrādi un finansēšanu ar Mārupes novada domes izpilddirektoru. 

 

8.3 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Mārupes novadā, 

I-127 Mazā Gramzdas iela, kadastra Nr. _______ 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  N.Orleāns, R. Zeltīts, J.Lībietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamajam īpašumam I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, zemes ierīcības projekta izstrādi. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus Nr. _______. 

3. SIA „Eiropas dzelzceļa līnijas”, reģ. Nr. _______, pilnvarotam pārstāvim slēgt līgumu par zemes 

ierīcības projekta izstrādi un finansēšanu ar Mārupes novada domes izpilddirektoru. 

 

8.4 

Par zemes ierīcības projekta izstrāde zemesgabalam ar 

kadastra apzīmējumu ________ 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  N.Orleāns, R. Zeltīts, J.Lībietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______ zemes ierīcības projekta izstrādi. 

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus Nr. _______. 

 

9. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 

„Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  N.Orleāns, R. Zeltīts, J.Lībietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 8/2018  „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un 

sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides aizsardzības un 

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

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma „Rudzi”, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _______, _______ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu 

par noteikto atlīdzību 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  N.Orleāns, R. Zeltīts, J.Lībietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rudzi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

_______ha platībā, atsavināšanas atlīdzību _______euro apmērā par vienu kvadrātmetru, kas kopsummā 

ievērojot nekustamā īpašuma platību sastāda _______euro (_______) apmērā.  

2. Ierosināt nekustamā īpašuma „Rudzi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, _____ ha 

platībā, atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu _______ euro apmērā par vienu 

kvadrātmetru, kas kopsummā ievērojot nekustamā īpašuma platību sastāda _______ euro (_______) 

apmērā, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu. 

3. Nosūtīt A.S. uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar A.S., personas kods ____, 

nekustamā īpašuma „Rudzi”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ____, pirkuma līgumu un veikt 

darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 

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

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma „Rudzi”, Mārupes novads, kadastra Nr. ____, ____ ha platībā, 

atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai nostiprinājuma lūguma sagatavošanu un īpašuma tiesību ierakstīšanu 

zemesgrāmatā 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Liliju ielā ____, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļas, ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar    16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Liliju ielā ____, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļas,  ____ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Ģ.J.Z., personas kods 

____, un V.D.Z., personas kods ____, no katra ½ domājamās daļas apmērā, ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un Ģ.J.Z., personas kods ____, un V.D.Z., personas kods ____, paredzot 

kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes 

īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Liliju ielā ____, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 
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____, ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta 

izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

12. 

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

kadastra Nr. ____, daļas,  ____ ha platībā, un nekustamā īpašuma Paleju ielā ____, Mārupē, 

Mārupes novadā,  kadastra Nr.  ____, divu zemes vienību ____ ha un ____ ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

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

kadastra Nr. ____, daļas, ____ ha platībā, un nekustamā īpašuma Paleju ielā ____, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr____, divu zemes vienību ____ ha platībā un ____ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu 

dāvinājumā no N.S., personas kods ____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un 

uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un N.S., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar divu zemes gabalu no nekustamā īpašuma Paleju ielā ____, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____ , ____ ha un ____ha platībā, un zemes gabala no nekustamā īpašuma Paleju ielā ____, 

Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, ____ha platībā,  pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

5. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz  četrām lapām    (pielikums Nr. 12). 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma Paleju ielā ____, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, 

divu zemes vienību daļu, ____ha un ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons,  

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

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

Nr. ____, divu zemes vienību daļu, ____ha un ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

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

D.M., personas kods ____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un D.M., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

saistībā ar divu zemes vienību no nekustamā īpašuma Paleju ielu ielā ____, Mārupē, Mārupes novadā, 
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kadastra Nr. ____, ____ ha un ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes 

ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

14. 

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

kadastra Nr. ____, divu zemes vienību daļu, ____ha un ____ ha platībā, 

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons,  

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

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

kadastra Nr. ____, divu zemes vienību daļu, ____ha un ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu 

dāvinājumā no J.P., personas kods ____, ar mērķi izmantot tās pašvaldības infrastruktūras attīstībai un 

uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un J.P., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar divu zemes vienību daļu no nekustamā īpašuma Paleju ielu ielā ____ , Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ____, ____ ha un ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus 

par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma Priežu ielā ____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļas, ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons,  

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Priežu ielā ____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un 

veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.Ā., personas kods ____, ar 

mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un I.Ā., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

4. Uzdot Mārupes novada domes grāmatvedībai segt visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar 

daļas no nekustamā īpašuma Priežu ielā ____, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, ____ha 

platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes 

robežu plānu izstrādi. 
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16. 

Par būvniecību nekustamajā īpašumā Kalna ielā ____, Mārupē 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  

3 (E.Jansons, R. Zeltīts, A. Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikt izskatīt R.D.,  A.R. un D.R. 2018. gada 20. aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu (reģ. 

Nr. ____) sakarā ar apstrīdēšanas termiņa nokavējumu. 

2. Atteikt izskatīt Ā.Š. 2018. gada 24. aprīļa apstrīdēšanas iesniegumu (reģ. Nr. ____) sakarā 

ar apstrīdēšanas termiņa nokavējumu.  

3. Neuzsākt administratīvo procesu no jauna un nelemt par D.M. izsniegtās  būvatļaujas   

Nr. ____ (____) dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas pārbūvei Kalna ielā ____, Mārupē, atcelšanu.  

4. Lēmuma 1. un 2. punktu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1a, Rīgā.  

 

17. 

Par 2017. gada 6. septembra Mārupes novada domes lēmuma Nr. 3 (protokols  Nr. 5) „Par 

nekustamā īpašuma Lielā iela ____, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____),  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt 2017. gada 6. septembra Mārupes novada domes lēmumu Nr.3 (protokols  Nr. 5) „Par 

nekustamā īpašuma Lielā iela ____, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____), detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu”. 

2.  Atcelt ar Mārupes novada domes 2017. gada 6. septembra lēmumu Nr. 3 (protokols  Nr. 5) 

apstiprināto darba uzdevumu Nr. ____.  

3. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam nodrošināt paziņojuma un lēmuma par detālplānojuma 

izstrādes atcelšanu publicēšanu Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.l un novada informatīvajā 

izdevumā „Mārupes vēstis”. 

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

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

 

18. 

Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____),  

detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 
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3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

19. 

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

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____),  

detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

20. 

Par nekustamā  īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____), 

detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazbebri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____), 

detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai un 

līguma nosacījumiem 2 (divās) kārtās:  

2.1.1. I kārta – veic galveno inženierkomunikāciju (elektroapgāde, kanalizācija, ūdensapgāde) 

izbūvi un Kabiles ielas izbūvi vismaz šķembu līmenī, būvprojektā paredzot meliorācijas sistēmu 

pārkārtošanu un drenāžas sistēmas izveidi lietus ūdens novadīšanai; 

2.1.2. II kārtā - ceļa cietais segums un labiekārtojuma elementi (apgaismojums, ietves, lietus 

ūdens novadīšanas sistēmas izbūve) pēc tam, kad ir veikta galveno inženierkomunikāciju un 75 % zemes 

vienību apbūve; 

2.2. Detālplānojuma īstenotāji nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju (izņemot 

gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) izbūvi atbilstoši detālplānojuma risinājumam, 

nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām. 

2.3. Zemes vienību sadali un ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc ceļa 

izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz šķembu līmenī un galveno inženierkomunikāciju izbūves un 

nodošanas ekspluatācijā. 

2.4. Līdz pašvaldības lēmumam par Kabiles ielas pārņemšanu, Detālplānojuma īstenotājiem vai 

to saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, kā arī 

caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai. Pēc ielas pilnīgas izbūves, iela 

nododama pašvaldībai. 
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2.5. Detālplānojuma īstenotājiem, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam paredzēta 

piekļuve pa Kabiles ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi - tiek slēgts personālservitūts ar pašvaldību; 

2.6. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz viņu īpašuma tiesību 

izbeigšanas brīdim.  

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. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Mazbebri”, 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____) īpašniekiem administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

7. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

21. 

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

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), teritorijai 

_______ha platībā. 

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

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

ar nekustamā īpašuma „Rasmas", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______) īpašnieku R.D., 

personas kods _______, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

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

 

22. 

Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma Nr. _______) 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt detālplānojuma nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienībai (kadastra 

apzīmējuma Nr. _______) izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr. _______. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr. _______derīguma termiņu 1 gads no šī lēmuma pieņemšanas 

dienas. 

3. Noteikt, ka atkārtoti jāsaņem nosacījumi detālplānojuma izstrādei no Darba uzdevumā 

minētajām institūcijām, ja beidzies institūciju noteiktais nosacījumu derīguma termiņš. 

 

23. 

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

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

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar    16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 9/2018  „Grozījumi Mārupes novada 

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

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

ar pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides aizsardzības un 

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

24. 

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

investīciju plāna 2017. - 2019. gadam grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

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

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

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam 

aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017. - 2019.gadam grozījumu apstiprināšanu” pašvaldības 

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

 

http://www.marupe.lv/
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25. 

Par iepirkuma „Jaunmārupes parka pārbūve” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, A.Puide, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, A.Vintere),  

(J.Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt iepirkumu 

„Jaunmārupes parka pārbūve”. 

2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Līga Kadiģe 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis  

 Staņislavs Petrovskis 

 Kaspars Spuģis 

 
Žanete Salzirne 

Guntis Ruskis 

 

Komisijas sekretāre – Iveta Strūģe 

 

26. 

Par iepirkuma „Ceļa C-10 pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, A.Puide, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, A.Vintere),  

(J.Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt iepirkumu „Ceļa 

C-10 pārbūve”. 

2.Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Līga Kadiģe 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis  

 Staņislavs Petrovskis 

 Kaspars Spuģis 

 Kristaps Ločs 

 

Komisijas sekretāre – Iveta Strūģe 

 

27. 

Par iepirkuma „Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu projektēšana Skultē un Jaunmārupē” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, A.Puide, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere),  (J.Lībietis no sēdes telpas 

uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,  „atturas”  2 (E.Jansons, 

N.Millere),  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

„Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu projektēšana Skultē un Jaunmārupē”. 

2.Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis  

 Valdis Kārkliņš 

 Žanete Salzirne 

 

Guntars Igaunis 

Guntis Ruskis 

Andrejs Kirillovs 

 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska 

 

28. 

Par iepirkuma „Labiekārtojuma elementu izgatavošana un uzstādīšana” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, A.Puide, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, A.Vintere),  

(J.Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

„Labiekārtojuma elementu izgatavošana un uzstādīšana”. 

2.Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

Komisijas locekļi:  Valdis Kārkliņš 

 Kaspars Spuģis 

 Žanete Salzirne 

 Staņislavs Petrovskis 

 

Komisijas sekretāre – Iveta Strūģe 

 

29. 

Par iepirkuma „Mēbeļu piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, A.Puide, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, J.Lībietis,  A.Vintere),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

„Mēbeļu piegāde”. 

2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis  

 Valdis Kārkliņš 

 Līga Kadiģe 

 Guntars Igaunis 
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Komisijas sekretāre – Iveta Strūģe 

 

30. 

Par iepirkuma „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, R. Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons, J. Lagzdkalns, J.Lībietis,  A.Vintere),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt iepirkumu „Mārupes 

Mūzikas un mākslas skolas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”. 

2.Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

Komisijas locekļi:  Artis Dreimanis  

 Valdis Kārkliņš 

 Dace Štrodaha 

 Guntars Igaunis 

   Jānis Lībietis 

 

Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska 

 

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

 

31.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.V. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz hokeja turnīra „Sport For Peace” norises vietu Krievijas pilsētā 

Soči, kas norisināsies no 2018. gada 26. maija līdz 1. jūnijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt divpusēju administratīvo līgumu ar R.V., 

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

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt K.V., personas kods _____, uz kontu 

a/s „SEB banka” kontu Nr. ______, kods UNLALV2X. 

5. R.V., personas kods _____, likumiskai pārstāvei K.V., personas kods _____, nodrošināt 

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

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

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

K.V., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

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

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

(Baldones ielā 1A, Rīgā). 
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31.2 

Par finansiālu atbalstu sportistei A.N. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.N., personas kods _____, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit euro) 

apmērā, lai segtu dalības maksas izdevumus treniņnometnēs, kas norisināsies Rīgā, no 2018. gada 4. jūnija 

līdz 22. jūnijam, un no 2018. gada 23. jūlija līdz 10. augustam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar A.N., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (tēvu) A.N., personas kods _____, un SIA „Beach Box”, reģ. Nr. 

_____. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt SIA „Beach Box”, reģ. Nr. _____, 

uz rēķinā norādīto kontu. 

5. A.N., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.N., personas kods _____, un SIA 

„Beach Box”, reģ. Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu 

atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domei atskaiti par 

tā izlietošanu. 

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.N., personas kods _____, likumiskajam 

pārstāvim (tēvam) Armandam Namiķim, personas kods _____, un SIA „Beach Box”, reģ.Nr. _____, abiem 

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

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

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

31.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sporta treniņnometnēs Limasolā, Kiprā, no 2018. gada 

24. aprīļa līdz 9. maijam, ASV, Losandželosā, no 2018. gada 6. jūnija līdz 16. jūnijam, un treniņnometnē 

Balvos, Latvijā, no 2018. gada 11. augusta līdz 20. augustam, saskaņā ar izdevumu tāmi. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar R.P. un 

biedrību „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. _____. 

4. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

5. R.P., personas kods _____, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _____, abiem 

kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.P., personas kods _____, un biedrībai „Rīgas 

Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ. Nr. _____, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 
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novada dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

31.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.R. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.R., personas kods _____, finansiālu atbalstu 280,00 euro (divi simti astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo treniņnometnē „Vecbebri”, Kokneses 

novadā, no 2018. gada 9. jūlija līdz 22. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.R., personas 

kods _____, likumisko pārstāvi (māti) O.P.-K., personas kods _____. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt O.P.-K., personas kods _____, 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

5. A.R., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) O.P.-K., personas kods _____, 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.R., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei 

(mātei) O.P.-K., personas kods _____, atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto finansējumu neizlietotajā 

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

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

31.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D.B., personas kods _____, finansiālu atbalstu 280,00 euro (divi simti astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo treniņnometnē „Vecbebri”, Kokneses 

novadā, no 2018. gada 9. jūlija līdz 22. jūlijam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.B., personas 

kods _____. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt D.B. uz kontu a/s „Swedbanka”, 

_____. 

5. D.B., personas kods _____, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.B., personas kods ____, atmaksāt Mārupes 

novada dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

32. 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā R.F. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apbalvot sportistu (hokejistu) R.F., personas kods ____, par izciliem sasniegumiem 2018. gada 

Pasaules hokeja čempionātā  Dānijā, pārstāvot Latvijas hokeja izlasi, ar naudas balvu 700,00 euro (septiņi 

simti euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.  

2.Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt R.F., 

personas kods ____, naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti euro) apmērā uz kontu a/s „SEB banka”, Nr. 

____. 

3. Balvas izmaksu segt no 2018. gada sportam paredzētā budžeta.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

33. 

Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada  

Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem 2018./2019. mācību gadā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33  saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt šādu privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra (turpmāk  - 

Sporta centrs) sniegtajiem maksas pakalpojumiem 2018./2019. mācību gadā:  

1.1. Vispusīgās fiziskās sagatavotības interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 

21% apmērā vienam audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.2. Vieglatlētikas interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendārajā mēnesī 

1.3. Futbola interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.4. Volejbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.5. Basketbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.6. Taekvondo interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī. 

2. Līdzmaksājums tiek veikts kārtībā, kāda tiek atrunāta atsevišķā līgumā, kuru slēdz Sporta 

centrs un audzēknis vai viņa likumiskais pārstāvis. 

3. Līdzmaksājums tiek piemērots laika periodam no 2018. gada 1. oktobra līdz 2019. gada  

31. maijam neatkarīgi no tā, kad ir noslēgts līgums ar Sporta centru, ja audzēknis ir uzsācis apmeklēt 

nodarbības pirms 2018. gada 1. oktobra. Ja audzēknis ir uzņemts kādā 1. punktā minētajā izglītības 

apakšprogrammā pēc 2018. gada 1. oktobra, līdzmaksājums par mēnesi, kurā notika uzņemšana, tiek 

aprēķināts proporcionāli pilnajām kalendārajām nedēļām, sākot ar uzņemšanas datumu. 
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4. Līdzmaksājums ir aprēķināms kā nedalīta mēneša abonementa maksa 3. punkta pirmajā 

teikumā norādītajā laika periodā, nav pieļaujama līdzmaksājuma dalīšana proporcionāli faktiskam 

apmeklējumam pa dienām, izņemot 3. punkta otrajā teikumā un 5. punktā paredzētos gadījumus. 

5. Līdzmaksājums tiek pārrēķināts nākamajam mēnesim, par kuru norēķins nav bijis veikts, 

ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības ne mazāk kā divas pilnas kalendārās nedēļas slimības dēļ un pirmajā 

apmeklējuma dienā pēc pārtraukuma ir iesniedzis ārsta izziņu papīra vai elektroniskā veidā.  

6. Atbrīvot no lēmuma 1. punktā noteiktā pienākuma veikt līdzmaksājumu: 

6.1. Trūcīgas un maznodrošinātas personas; 

6.2. Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus; 

6.3. Sporta centra audzēkņus, kuri apmeklē sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās 

sporta meistarības grupas, sākot ar MT7 grupu; 

6.4. Sporta centra audzēkņus, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas jauniešu izlases 

komandas (sākot no U14) kandidāti, pamatojoties uz attiecīgas Latvijas Republikā atzītās federācijas izziņu; 

6.5. Bērnus invalīdus; 

6.6. Audzēkņus no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāki bērni, ja ir uzrādīta 3 + Ģimenes karte, kurā 

ir ierakstīts attiecīgs audzēknis. 

7. Samazināt lēmuma 1. punktā noteikto līdzmaksājumu: 

7.1.  par 50% - audzēknim, kura brālis vai māsa apgūst vismaz vienu 1. punktā minēto interešu 

izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par pakalpojumu 1. punktā apstiprināto līdzmaksājumu  

pilnā apmērā; 

7.2. Par 50% - audzēknim, kurš pats apgūst papildus vismaz vienu 1. punktā minēto interešu 

izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par vismaz vienu pakalpojumu 1.punktā apstiprināto 

līdzmaksājumu  pilnā apmērā.  

8. Lai saņemtu atbrīvojumu (6. punkts) vai atvieglojumu (7. punkts), audzēknim vai viņa 

likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz Sporta centrā rakstisks iesniegums, pievienojot iesniegumā norādīta 

atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanu apliecinošu dokumentu. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma 

piemērošanas fakta apliecināšana ir Sporta centra kompetencē vai šo faktu apliecinošā dokumenta 

izdēvējiestāde ir kāda cita Mārupes novada domes dibinātā iestāde vai tās struktūrvienība, iesniegumā 

atsevišķi ir norādāms šis apstāklis un pats dokuments nav pievienojams. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma 

piešķiršanas pamats ir radies pēc līguma noslēgšanas ar Sporta centru, tai skaitā ir iesniegts atvieglojuma 

vai atbrīvojuma piešķiršanu pamatojošs dokuments, kura iesniegšanas pienākums gulstas uz audzēkni vai 

viņa likumisko pārstāvi, atvieglojumu vai atbrīvojumu piemēro ar nākamo mēnesi pēc attiecīga pamata 

rašanas brīža vai to pamatojoša dokumenta iesniegšanas brīža, veicot atbilstošus grozījumus noslēgtajā 

līgumā.  

9. Persona nedrīkst apgūt neapmaksātu interešu izglītības programmu.  

10. Līgumus neslēdz ar personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret Sporta centru. 

11. Līdzmaksājuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Sporta centrs. 

12. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2017. gada 30. augusta 

lēmums Nr. 21 (sēdes protokols Nr. 4).  

 

34. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu un  

jaunas dzīvojamās platības piešķiršanu I.S. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.  34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt 2017. gada 10. jūnijā starp Mārupes novada domi un I.S., personas kods ____, 

noslēgto pārjaunojuma līgumu Nr. ____ 2009. gada 13. novembrī noslēgtajam dzīvojamās telpas īres 

līgumam Nr. ____, ar kuru I.S. ir nodots lietošanā dzīvokļa īpašums Nr. 1, Tīraines ielā 4, Tīrainē, Mārupes 

novadā, ar kopējo platību 20,70 m2. 
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2. Piešķirt I.S., personas kods ____, īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo platību – dzīvokļa 

īpašumu Nr. ____, Viršu ielā ____, Tīrainē, Mārupes novadā, ar kopējo platību ____ m2. 

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

4. Uzdod Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar I.S., personas kods ____, 

dzīvojamās telpas īres līgumu.  

 

35. 

Par Mārupes pamatskolas  dalību ERASMUS+ Personāla mobilitātes  programmā un pašvaldības 

priekšfinansējuma nodrošināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt Mārupes pamatskolas dalību Eiropas Savienības ERASMUS + programmas 

Pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) skolu sektora projektā Nr. ____„Mūsdienu skolotāja zināšanas veido nākotnes 

cilvēku”. Projekta kopējais finansējums 22 266EUR. Projekta finansējuma dalījums pa gadiem un projekta 

finanšu posteņiem tabulā: 

Finanšu posteņi Finansējums 

2018. gadā 

(EUR) 

Finansējums 

2019. gadā 

(EUR) 

Finansējums 

kopā 

(EUR) 

Kursi 1680,00 2800,00 4 480.00  

Organizatoriskais atbalsts 700,00  2800,00 3 500,00  

Individuālais atbalsts 3703.80 7 492.20  11 196.00  

Transports 1100,00 1 990.00  3 090.00  
 

7 183.81  15 082.19   22 266.00  

 

2. 2019. gada pašvaldības budžetā paredzēt projekta priekšfinansējumu 20% apmērā  no 

projekta attiecināmām izmaksām jeb  4 453,20 EUR. 

3. Pilnvarot Mārupes pamatskolas direktori S.Sakoviču Mārupes novada domes vārdā 

parakstīt ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus. 

 

36. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra saistošajos noteikumos Nr.  3/2017 

„Mārupes novada pašvaldības sniegto  

sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.  10/2018  „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada  

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

pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, 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 
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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.  

 

37. 

Par Mārupes novada domes 2018. gada 23. maija lēmuma Nr. 28.1 (sēdes protokols Nr.9) atcelšanu 

un jauna lēmuma pieņemšanu par 

finansiālā atbalsta sniegšanu E.E.D. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

Atklāti balsojot ar   16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2018. gada 23. maija lēmumu Nr. 28.1 (sēdes protokols  

Nr. 9) „Par finansiālā atbalsta sniegšanu E.E.D.”  

2. Piešķirt E.E.D., personas kods _______, finansiālo atbalstu 211,65 euro (divi simti 

vienpadsmit euro un 65 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus uz jauno pianistu 

konkursu „8th Pianotalents Competition”  Milānā, Itālijā, no 2018. gada 5. jūnija līdz 10. jūnijam. 

3. 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. 

4. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

5. 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.  

6. 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.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

38. 

Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, A.Vintere),  

(L.Kadiģe, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, 

balsojumā par sagtaavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu no 2018. gada 10. jūlija četras kalendāra nedēļas, t.i., līdz 2018. gada 6. augustam, 

par nostrādāto laika periodu no 2017. gada 25. oktobra līdz 2018. gada 24. oktobrim. 
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1.1.Domes priekšsēdētāja vietniecei, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājuma 

pabalstu 50% apmērā no domes priekšsēdētāja vietnieces mēnešalgas. 

 

39. 

Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, N. Millere, I.Dūduma, L.Kadiģe,  S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, A.Vintere),  

(P.Pikše,  kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, 

balsojumā par sagtaavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav,   „atturas”   nav,   Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Pēterim Pikšem  ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas  no 2018. gada 10. jūlija līdz 

2018. gada 23. jūlijam, par nostrādāto laika periodu no 2017. gada 26. jūnija līdz 2018. gada 25. jūnijam. 

1.2. Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam Pēterim 

Pikšem, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no attīstības 

un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja  mēnešalgas. 

 

40. 

Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, N. Millere, I.Dūduma, L.Kadiģe,  S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, P.Pikše), „pret”   nav,   

„atturas”   2 (R.Zeltīts, E.Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Siguldas novada pašvaldības domes piederošām  1121 

kapitāla daļām SIA „Rīgas apriņķa avīze”, reģ. Nr. ______. 

2.   Par pieņemto lēmumu informēt Siguldas novada pašvaldības domi.  

 

41. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Mārupes novada domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada 

budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15 „par” (M. Bojārs, N. Millere, I.Dūduma, L.Kadiģe,  S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  A.Puide, R.Zeltīts, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, P.Pikše), „pret”   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr.  11/2018  „ Grozījumi Mārupes novada 

domes 2018. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Par Mārupes novada pašvaldības 2018. 

gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2.Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas; 

3.Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai zināšanai. 
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42. 

Par Mārupes novada pašvaldības 2017. gada publisko pārskatu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”  nav,   „atturas”  

3 (R.Zeltīts, A. Puide, E.Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 42 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu par laika periodu no 

01.01.2017. līdz 31.12.2017. saskaņā ar Pielikumu.  

 2. Apstiprināto 2017.gada publisko gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv 

 3. Apstiprināto 2017.gada publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājas lapā internetā. 

 4. Mārupes novada pašvaldības administrācijai nodrošināt 2017. gada publiskā pārskata pieejamību 

sabiedrībai Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās.  

 

43. 

Par izmaiņām Mārupes novada Privatizācijas komisijas sastāvā 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, R.Zeltīts, A. Puide, G. Vācietis, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 saskaņā ar pielikumu: 

1.Ievēlēt Mārupes novada domes priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru par Mārupes novada Privatizācijas 

komisijas priekšsēdētāju uz deputāta pilnvaru laiku.  

2.Atļaut Mārtiņam Bojāram savienot Mārupes novada domes priekšsēdētāja amatu ar Mārupes 

novada Privatizācijas komisijas priekšsēdētāja amatu.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

44.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    11  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   1 (J.Lībietis),  „atturas”  4 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu „Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 
44.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    11  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”  5 (E.Jansons, N. 

Orleāns, J. Lībietis, R.Zeltīts, A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44.2 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/
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Apstiprināt izziņu „Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

44.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    11  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”  5 (E.Jansons, N. 

Orleāns, J. Lībietis, R.Zeltīts, A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44.3 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu „Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

44.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    11  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”  5 (E.Jansons, N. 

Orleāns, J. Lībietis, R.Zeltīts, A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 44.4 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu „Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

45.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei M.E.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.E.R., personas kods ______, finansiālu atbalstu 300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, 

lai segtu dalības maksu ūdensslēpošanas sacensībās Augustovā, Polijā, no 2018. gada 16. jūnija līdz  

17. jūnijam, Viļņā, Lietuvā, no 2018. gada 6. jūlija līdz 7. jūlijam, Latvijas čempionātā un Eiropas un Āfrikas 

Jaunatnes čempionātā Dņepropetrovskā, Ukrainā, no 2018. gada 22. augusta līdz 26. augustam. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) G.R., personas kods ______, un biedrību „Ūdens 

slēpošanas klubs „Priedaine””, reģ. Nr. ______. 

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai 

„Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, reģ. Nr. ______, uz rēķinā norādīto kontu. 

5. M.E.R., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim G.R., personas kods ______, un biedrībai 

„Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, reģ. Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.E.R., personas kods ______, likumiskajam 

pārstāvim G.R., personas kods ______, un biedrībai „Ūdens slēpošanas klubs „Priedaine””, 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.  
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7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

45.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam G.V. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, A.Vintere), 

(G.Vācietis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, 

balsojumā par sagtaavoto lēmumu nepiedalās „pret”   nav,   „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 45.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt G.V., personas kods ______, finansiālo atbalstu 131,25 euro (viens simts trīsdesmit viens 

euro un 25 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību Pasaules Ātrumskrituļslidošanas Kausa 

sacensībās 2018. gada 16. un 17. jūnijā Ostravā, Čehijā, t.i., ceļa izdevumu segšanai un daļēji, t.i., 50% 

apmērā ar dzīvošanu saistīto izdevumu segšanai. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar G.V., personas 

kods ______, likumisko pārstāvi (māti) R.V., personas kods ______. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt R.V., personas kods ______, uz 

kontu a/s „Swedbank” Nr. ______. 

5. G.V., personas kods ______, likumiskai pārstāvei (mātei) R.V., personas kods ______, nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu. 

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, G.V., personas kods ______, likumiskai pārstāvei 

(mātei) R.V., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā 

vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

46. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 46 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2018. gada 28. februāra lēmumu Nr. 26 (sēdes protokols Nr. 4) 

„Par lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ______ ha platībā”. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga”” (kadastra Nr. ______) zemes vienības 

daļai, ______ha platībā, lietošanas mērķi – dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve 

(kods 1103). 

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

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

 

47. 

Par nekustamā īpašuma Eglāju iela, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______,  

______ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 47 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no SIA „______”, reģ. Nr. ______, juridiskā adrese: ______, LV-2016, 

nekustamo īpašumu Eglāju iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______ha platībā, ar mērķi izmantot 

to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Eglāju iela, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un SIA  

„______”, reģ.Nr. ______. 

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

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Eglāju iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

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

valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

48. 

Par nekustamā īpašuma Kalēju iela, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______,  

______ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 48 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt dāvinājumā no V.K., personas kods ______, nekustamo īpašumu Kalēju iela, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Kalēju iela, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un V.K., 

personas kods ______. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kalēju iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

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

valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

49. 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību organizēšanai 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2018. gadā 

dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere), „pret”   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 49 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, pašvaldības atbalstu 

4 000,00  euro (četri tūkstoši euro 00 centi) apmērā Motokrosa sacensību „Lielais Motokross un Latvijas 

čempionāts MX Dāmas” viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2018. gadā 

dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

https://www.lursoft.lv/adrese/kaugurciema-iela-6a-jurmala-lv-2016
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2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes Auto Moto klubs 

„Bieriņi””, reģ. Nr. ______, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta izlietošanas kārtību atbilstoši 

Saistošo noteikumu 21. un 22. punktam.  

 

50. 

Par iepirkuma „Jaunmārupes pamatskolas stadiona konteineru tipa ģērbtuvju izbūve” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar    16  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, E.Jansons, 

A.Vintere), „pret”   nav, „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 50 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora p.i. Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

„Jaunmārupes pamatskolas stadiona konteineru tipa ģērbtuvju izbūve”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Gunārs Svētiņš 

 Artis Dreimanis 

 Valdis Kārkliņš 

 Guntars Igaunis 

komisijas sekretāre: Iveta Strūģe 

 

 

 

Domes  sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  17.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs          /paraksts/             Mārtiņš Bojārs 

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2018. gada  28. jūnijā 


