
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2018. gada  26. septembrī  Nr.  13 

 

Domes sēde  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Sigita Sakoviča, Raivis  

Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Edgars Jansons, Anita 

Vintere, Andrejs Kirillovs, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Ruskis, Normunds Orleāns – komandējumā. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

mērķa noteikšanu (9 gab.). 

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

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi (4 gab.). 

5. Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

6. Par adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (29 gab.). 

7. Par apstrīdēto būvatļauju. 

8. Par detālplānojuma grozījumu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, 

Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā 

iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

9. Par grozījumiem nekustamo īpašumu „Gundegas-1” (kadastra Nr. _________) un 

„Jaunklūgas” (kadastra Nr. ________), Jaunmārupē, Mārupes novadā detālplānojuma 

realizācijas kārtībā. 

10. Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu. 

12. Par nekustamā  īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________ 



13. Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___________), 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

14. Par dalību Interreg Europe projektā „Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in 

Europe” (Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā). 

15. Par nekustamo īpašumu Mauriņu ielā, Mārupē, Mārupes novadā, daļu, aptuveni ____ ha 

platībā, pieņemšanu dāvinājumā (19 gab.). 

16. Par nekustamo īpašumu Liliju ielā, Mārupē, Mārupes novadā, daļu, ____ platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā  (2 gab.). 

17.Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 57, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ________, daļas, _______ha platībā un _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

18. Par apstrīdēto administratīvo aktu. 

 

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

19. Par instrukcijas „Kārtība kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību 

aizsardzības jomā Mārupes novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 

20. Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu  2018./2019., 2019./2020. un 

2020./2021.mācību gadam saskaņošanu. 

21. Par finansiālu atbalstu sportistam. 

22. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem 

ar citām pašvaldībām 2018. gadā (septembris – decembris). 

23. Par profesionālās ievirzes izglītības programmu  apguves līdzfinansēšanu Rīgas pilsētas 

pašvaldības izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

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

25. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  

dzēšanu (5 gab.). 

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

27. Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai. 

28. 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. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

30. Par pretendentu pieteikšanās uzsākšanu Goda raksta piešķiršanai 2018. gadā. 

31. Par izmaiņām Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā un Apbalvojumu izvērtēšanas 

komisijas nolikumā. 

32. Par pašvaldības apbalvojuma  - Atzinības raksta piešķiršanu ideju konkursa „Mārupes novada 

talismans” ietvaros.  

33. Par pašvaldības apbalvojuma  - Atzinības raksta piešķiršanu par ieguldījumu sportā  

2018. gadā „Mārupes novada sporta laureāts”. 

34. Par samazinātu nomas maksu Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, Mārupes novadā. 

35. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes Hokeja savienība” valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai. 

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______ sadalīšanu,  nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu. 

 

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

lēmumprojektiem. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 



sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (N. Orleāns, G. Ruskis komandējumā), (A. Kirillovs  

slimo),  „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   12  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (N. Orleāns, G. Ruskis komandējumā), (A. Kirillovs  

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

 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

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

Upeslīču iela  (posmā no autoceļa V22 Bašēni - Mežgaļi līdz nekustamajam īpašumam 

„Dignitas”, kadastra Nr. _______ ) – 0,2 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās.  

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

parakstīšanas. 

 

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Upeslīči”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______,  

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

dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 1” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā  un t. 

sk. ēkām, ar kadastra apzīmējumu _______ un _______, adresi Upeslīču iela 5, 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 apzīmējumu _______, mainīt esošo adresi „Upeslīči”, Mārupe,  Mārupes novads (klasifikatora 

kods 103137061)  uz  Upeslīču iela 3, Mārupe, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103137061?type=house


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 Upeslīču 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. Piešķir zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ ha platībā, 

nosaukumu V22 Bašēni -  Mežgaļi, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

joslā (kods 1101). 

10.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Atvaru iela 18, Mārupes,  Mārupes novada, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

esošo adresi Atvaru iela 18, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Atvaru iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 



sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju ielas 9, Mārupes,  Mārupes novada, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

esošo adresi Paleju iela 9, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

(kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju ielas 34, Mārupes,  Mārupes novada, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

esošo adresi Paleju iela 34, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

(kods 1101). 

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

nosaukumu Liliju iela, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

(kods 1101). 

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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



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

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

 

2.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju ielas 50, Mārupes,  Mārupes novada, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

mainīt adresi Paleju iela 50, Mārupe, Mārupes novads (klasifakotara kods 103768330)  uz Lielā iela 60, 

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 80760032139 0,0347 ha platībā, 

nosaukumu Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

(kods 1101). 

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

nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads.  

7.Noteik zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80760032138, 0,0284 ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju ielas 30, Mārupes,  Mārupes novada, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Paleju iela 30, Mārupe, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103768330?type=house


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

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

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

nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

(kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Prūšu iela 7, Mārupes,  Mārupes novada, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Prūšu iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Prūšu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

(kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Liliju iela 91, Mārupes,  Mārupes novada, kadastra  



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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

ēkai, ar kadastra apzīmējumu _______, adresi Spilvas iela 8, 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. ēkai, ar 

kadastra apzīmējumu _______, mainīt adresi no Liliju iela 91, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora 

kods103765880) uz Liliju iela 93, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

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

Liliju iela 91, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Liliju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

10.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Priežu iela 68, Jaunmārupes,  Mārupes novada, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, adresi 

Priežu iela 68A, Jaunmārupe, 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, 

atstāt spēkā esošo adresi Priežu iela 68, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

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

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

https://www.kadastrs.lv/varis/103765880?type=house


3.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 
Atklāti balsojot ar   10  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  2 (E. Jansons, J. Lībietis),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   10  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes sēdi kavē, 

balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  2 (E. Jansons, J. Lībietis),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Starptautiskā lidosta „Rīga””, kadastra Nr. _______,  zemes 

vienības daļai, _______ ha platībā, zemes lietošanas mērķi – lidlauku apbūve (1102)  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamā īpašuma Upesgrīvas iela 1, Mārupe, Mārupes novads,  kadastra  

Nr. _______,  zemes vienības daļai, _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – komercdarbības 

objektu apbūve (0801)  



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). 

 

4.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Golfs Viesturi”, Mārupes novads,  kadastra Nr. _______,  zemes 

vienības daļai, _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201). 

2. Mainīt nekustamajam īpašumam „Golfs Viesturi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

zemes lietošanas mērķi uz: 

2.1. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 

0501)  - 8,33 ha platībā;    

2.2. sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503) – _______ha; 

2.3. komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) – _______ha platībā; 

2.4. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un 

notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201) - 0,0085 ha platībā. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam „Rūnas”, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra  

Nr. _______, _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 



5.1 

Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamā īpašuma Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads, zemes vienību 

(kadastra apzīmējums _______) ar nekustamā īpašuma Ozolu iela 2D, Jaunmārupe, Mārupes novads, 

zemes vienību (kadastra apzīmējums _______) vienā īpašumā  _______ ha platībā un piešķirt adresi 

Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai _______ ha platībā zemes lietošanas mērķi  - izglītības un zinātnes 

iestāžu apbūve (kods 0901). 

3. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Ozolu iela 2D, Jaunmārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods _______).   

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

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 zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašuma Plieņciema iela 35A, Mārupe, Mārupes novads             

(klasifikatora kods _______), _______ha platībā, adresi uz „Lielmaņi”, Mārupes novads. 

2. Apvienot nekustamā īpašuma Plieņciema iela 35A, Mārupe, Mārupes novads,  zemes vienību 

(kadastra apzīmējums _______) ar nekustamā īpašuma „Vaļinieki-1”, Mārupes novads,  2. zemes 

vienību (kadastra apzīmējums _______) vienā īpašumā 5,8687 ha platībā un piešķirt  adresi „Lielmaņi”, 

Mārupes novads. 

3. Noteikt zemes vienībai _______ha platībā zemes lietošanas mērķus: 

3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______ – komercdarbības objektu apbūve (kods 

0801) - _______ha platībā;  

3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______ – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – _______ ha platībā; 

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

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

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

 

6.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

„Nr.9”, _______ha platībā,a adresi Lejaszeltiņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 2, 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). 

 

6.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Grantiņi-1”, kadastra Nr. _______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.10”, _______ha platībā,  adresi Lejaszeltiņu iela 1, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 1, 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). 

 

6.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts, A.Puide domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Grantiņi-1”, kadastra Nr. _______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.11”, _______ha platībā, adresi Lejaszeltiņu iela 3, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 3, 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). 

 

Plkst. 15.20 ierodas deputāts A. Puide,  

turpmākajā balsojumā piedalās 

6.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Grantiņi-1”, kadastra Nr. ________, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.12”, ______ha platībā,  adresi Lejaszeltiņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 4, 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). 

 

6.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Grantiņi-1”, kadastra Nr. ______,  atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.13”, ______ha platībā, adresi Lejaszeltiņu iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  



Pieņemt lēmumu Nr. 6.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Grantiņi-1”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.14”, ______ha platībā, adresi Lejaszeltiņu iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 5, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Grantiņi-1”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.15”, ______ha platībā,  adresi Lejaszeltiņu iela 9, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 9, Mārupē, Mārupes novadā,  ______ ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Grantiņi-1”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.16”, ______ ha platībā,  adresi Lejaszeltiņu iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lejaszeltiņu iela 7, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 



 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.1”, ______ ha platībā, adresi Miera ceļš A, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš A, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.2”, ______  ha platībā, adresi Miera ceļš B, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš B, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi –  dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 

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). 

 

6.11 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.3”, ______ha platībā,  adresi Cieceru ceļš A, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Cieceru ceļš A, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.12 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.4”, ______ha platībā,  adresi Cieceru ceļš B, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Cieceru ceļš B, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.13 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.5”, ______ha platībā, adresi Cieceru ceļš C, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Cieceru ceļš C, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.14 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.14 saskaņā ar pielikumu: 



1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.6”, ______ha platībā, adresi Cieceru ceļš D, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Cieceru ceļš D, 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). 

 

6.15 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.7”, ______ ha platībā,  adresi Miera ceļš N, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš N, 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). 

 

6.16 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.8”, ______ ha platībā, a adresi Miera ceļš O, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš O, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.17 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns),  (R.Zeltīts domes 

sēdi kavē, balsojumā par  sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.9”, ______ ha platībā,  adresi Miera ceļš M, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš M, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

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

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). 

 

Plkst. 15.25 ierodas deputāts R. Zeltīts,  

turpmākajā balsojumā piedalās 

6.18 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.10”, ______ha platībā, adresi Miera ceļš J, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš J, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.19 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.11”, ______ha platībā,  adresi Miera ceļš H, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš H, 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). 

 

6.20 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.20 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.12”, ______ ha platībā, adresi Miera ceļš F, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš F, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.21 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.13”, ______ha platībā,  adresi Miera ceļš D, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš D, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.22 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.22 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.14”, ______ha platībā,  adresi Miera ceļš C, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš C, 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). 

 

6.23 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.23 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.15”, ______ha platībā,  adresi Miera ceļš E, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš E, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.24  

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.24 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.16”, ______ha platībā,  adresi Miera ceļš G, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš G, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.25  

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.25 saskaņā ar pielikumu: 



1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.17”, ______ha platībā,  adresi Miera ceļš I, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš I, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.26 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.26 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.18”, ______ ha platībā,  adresi Miera ceļš K, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš K, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.27 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.27 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.19”, ______ ha platībā,  adresi Miera ceļš L, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš L, Mārupes novadā, ______ha platībā, zemes 

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

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). 

 

6.28 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.20”, ______ ha platībā,  nosaukumu Cieceru ceļš, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Cieceru ceļš, 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). 

 

6.29 

Par 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. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 6.29 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma „Cieceri A”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.21”, ______ha platībā,  nosaukumu Miera ceļš, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Miera ceļš, 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). 

 

7. 

Par apstrīdēto būvatļauju 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt administratīvo procesu, kas uzsākts uz A.B., personas kods ______, un SIA 

„______”, reģ. Nr. ______, 2018. gada 27. augusta apstrīdēšanas iesniegumus (attiecīgi reģ. Nr. 

______un reģ. Nr. ______) par būvatļaujas Nr. ______ (152/07/2018) un Mārupes novada būvvaldes 

2018. gada 27. jūlija lēmuma Nr. 1.5 (sēdes protokols Nr. 27) atcelšanu.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt iesniedzējus A.B. un  SIA „______”, reģ. Nr. ______, 

kā arī un būvatļaujas adresātu – K.G. 

3. Lēmums nav pārsūdzams.  



8. 

Par detālplānojuma grozījumu nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, 

Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, 

Lielā iela 2 un I-28 Kalmju iela teritorijā izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt Detālplānojuma grozījumu izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu  

Nr. 2016/11. 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr.2 016/11 derīguma termiņu līdz 2019. gada 31. decembrim. 

3. Noteikt, ka atkārtoti jāsaņem nosacījumi Detālplānojuma grozījumu izstrādei no Darba 

uzdevumā minētajām institūcijām, ja beidzies institūciju noteiktais nosacījumu derīguma termiņš. 

 

9. 

Par grozījumiem nekustamo īpašumu „Gundegas-1” (kadastra Nr. ______) un  

„Jaunklūgas” (kadastra Nr.______), Jaunmārupē,  

Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pie administratīvā līguma Nr. 06/2014 „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 

„Gundegas – 1” (kadastra Nr. ______) un „Jaunklūgas” (kadastra Nr. ______), Jaunmārupē, Mārupes 

novadā, īstenošanu” Pārjaunojuma līguma slēgšanas atļaut grozīt detālplānojuma īstenošanas 

nosacījumus, ietverot sekojošas izmaiņas vai papildinājumus pēc būtības: 

1.1. Paredzēt detālplānojuma īstenošanu pa kārtām: 

1.1.1. I kārta – ceļa izbūve zemes vienībās Nr. 26 un Nr. 27, un zemes Nr. 1 līdz Nr. 6 

nodalīšana;  

1.1.2. II kārta – inženierkomunikāciju izbūve I un II kārtas teritorijā, gājēju celiņa zemes 

vienībā Nr.11 izbūve un zemes vienību Nr. 7 līdz Nr. 19 nodalīšana; 

1.1.3. III kārta - inženierkomunikāciju izbūve III kārtas teritorijā un zemes vienību Nr.20 līdz 

Nr.25 nodalīšana; 

1.1.4. detālplānojuma II un III kārtu atļaut īstenot vienlaikus vai katru atsevišķi. 

1.2. Elektroapgādes tīklu projektēšanu un izbūvi atļaut veikt pirms vai pēc tam, kad izveidota 

atsevišķā zemes vienība, tā var tikt realizēta katram izdalītajam īpašumam atsevišķi vai apvienojot 

vairākus īpašumus vienā projektā.  

1.3. Atļaut veikt projektēto zemes vienību sadali detālplānojuma I kārtas teritorijā pirms 

centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves, paredzot šo komunikāciju izbūvi (un 

pieslēguma esošajām Mārupes novada centralizētajām sistēmām izbūvi) pirms detālplānojuma II un III 

kārtas zemes vienību sadales uzsākšanas; 

1.4. Gāzes apgādes un elektronisko sakaru tīklu izbūvi pēc nepieciešamības realizē 

jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki katrs atsevišķi vai savstarpēji vienojoties; 

1.5. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina gājēju celiņa izbūvi zemes vienībā Nr. 11 

vienlaikus ar šajā zemes vienībā plānoto inženierkomunikāciju izbūvi (detālplānojuma īstenošanas  

II kārtas ietvaros); 

1.6. Noteikt detālplānojuma īstenotājam pienākumu, nododot īpašuma tiesības uz 

atsevišķām zemes vienībām, tās nodrošināt ar piekļuvi; 



1.7. Papildināt līgumu ar nosacījumiem par izbūvētās un ekspluatācijā nodotās 

infrastruktūras nodošanu pašvaldībai vai komunikāciju turētājiem; 

1.8. Paredzēt iespēju pašvaldībai lemt par zemes vienību Nr. 26 un Nr. 27 atsavināšanu pēc 

ielas būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) un inženierkomunikāciju izbūves pabeigšanas, un nodošanas 

ekspluatācijā, ja tiek panākta šāda vienošanās, vienlaikus pašvaldībai neuzņemoties saistības noteiktā 

termiņā veikt ielas izbūves 2.posma realizāciju. 

1.9. Paredzēt iespēju pašvaldībai lemt par zemes vienības Nr. 11 (publiskās ārtelpas) 

atsavināšanu vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem.  

1.10. Veikt ielas izbūves 1. posma, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas 

inženierkomunikāciju, izbūvi un attiecīgi nodot tās ekspluatācijā līdz 2020. gada 31. decembrim; 

1.11. izslēgt nosacījumus detālplānojuma teritorijā plānoto ēku būvniecības uzsākšanas 

termiņiem. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju - 

nekustamo īpašumu „Gundegas-1” (kadastra Nr. ______) un „Jaunklūgas” (kadastra  

Nr. ______), Jaunmārupē, Mārupes novadā, īpašnieku SIA „Skarboro” reģ. Nr. ______, Administratīvā 

līguma Nr. 06/2014 par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Gundegas-1” (kadastra Nr. ______) 

un „Jaunklūgas” (kadastra Nr. ______), Jaunmārupē, Mārupes novadā, īstenošanu Pārjaunojuma līgumu, 

saskaņā ar 1. pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai par pieņemto lēmumu informēt nekustamo 

īpašumu „Gundegas-1” (kadastra Nr. ______) un „Jaunklūgas” (kadastra Nr. ______), Jaunmārupē, 

Mārupes novadā īpašnieku.  

 

10. 

Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 6  

„Mārupes pagasta saimniecības „Vazdiķi-B” un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

Pieņemt  Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 13/2018 „Par Mārupes pagasta 

padomes 2007. gada 21. februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Mārupes pagasta saimniecības „Vazdiķi-B” 

un „Tulpes” detālplānojums” atcelšanu”. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma „Saulrieši", Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Saulrieši", 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 kārtām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai 

un līguma nosacījumiem 3 (trīs kārtās), realizējot tās vienlaikus vai katru atsevišķi: 

2.1.1. I kārta – zemes vienību Nr. 1, 2 un 25, kurām nodrošināta piekļuve no Ventas ielas, 

nodalīšana un kā atsevišķu īpašumu reģistrēšana, un zemes vienības Nr. 26 (Ventas ielas daļa) izdalīšana;  



2.1.2. II kārta – ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 27 (Ledaiņu iela) un zemes vienību Nr. 3., 10., 

11., 14., 15., 18.-24. atdalīšana; 

2.1.3. III kārta -  ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 28 (Mazā Ledaiņu iela) un zemes vienību  

Nr. 4.-9., 12., 13., 16. un 17. atdalīšana; 

2.2. Ielu un galveno inženierkomunikāciju (elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija), 

projektēšanu un izbūvi atļauts veikt divos posmos:  

2.2.1. 1. posms – ielas izbūve ar šķembu segumu, ietverot lietus ūdens drenāžas un galveno 

inženierkomunikāciju izbūvi, ko veic pirms Detālplānojuma attiecīgās kārtas teritorijas reālās sadales 

atsevišķās zemes vienībās; 

2.2.2. 2. posms – ceļa cietā seguma un labiekārtojuma elementu (ielas apgaismojums, ietves) 

izbūve, pēc tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju izbūve un zemes vienību apbūve; 

2.3. Detālplānojuma īstenotājs ielas noslēgumā izbūvē caurtekas projektētās Ledaiņu ielas 

un projektētās Mazās Ledaiņu ielas savienojuma nodrošināšanai ar Ledaiņu ielu.  

2.4. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju (izņemot 

gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) projektēšanu un izbūvi atbilstoši 

detālplānojuma risinājumam, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām. 

2.5. Zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz 

šķembu līmenī un galveno inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā. Zemes vienību 

sadale pieļaujama pirms centralizētās kanalizācijas izbūves tikai gadījumā, ja izpildītas pārējās prasības 

un uz Ventas ielas 50m attālumā no detālplānojuma teritorijas nav pieejama pieslēguma vieta novada 

centralizētajai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai. 

2.6. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc tam, kad konkrētajai 

zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu, 

nodrošināta centralizētās ūdensapgādes pieslēguma iespēja, un izbūvēta elektroapgāde. 

2.7. Ventas ielas daļa – projektētā zemes vienība Nr. 26, izdalāma atsevišķā zemes vienībā, 

un atsavināma par labu Mārupes novada domei ne vēlāk kā tiek uzsākta zemes vienību sadale vai 

pašvaldības ielas Ventas iela pārbūve/ietves/veloceliņa izbūve; 

2.8. Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam 

paredzēta piekļuve pa projektēto ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi; 

2.9. Līdz pašvaldības lēmumam par projektēto ielu pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, 

kā arī caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai.  

2.10. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

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

izbeigšanas brīdim.  

2.11. Pēc ielas pilnīgas izbūves, iela nododama pašvaldībai. Pašvaldība var lemt par zemes 

vienību Nr. 27, 28 un 25 atsavināšanu arī pēc ielas būvniecības 1. posma (šķembu līmenī) pabeigšanas 

un nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta vienošanās un ir iespējams nodrošināt Detālplānojuma 

iekšējo ielu caurbraukšanas funkciju, vienlaikus Pašvaldība neuzņemas saistības noteiktā termiņā veikt 

ielas izbūves 2. posma realizāciju. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu ar Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā 

ar administratīvā līguma nosacījumiem. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Saulrieši", 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),  īpašnieces Z.V., personas kods ______, pilnvaroto 

personu SIA „ABSENTS”, reģ. Nr. ______, Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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



7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

 

12. 

Par nekustamā īpašuma „Štālbergi", Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma „Štālbergi", 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 kārtām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai 

un līguma nosacījumiem 2 (divās kārtās), realizējot tās vienlaikus vai katru atsevišķi: 

2.1.1. I kārta – galveno inženierkomunikāciju izbūve Lambertu ielā un zemes vienību Nr. 15, 

16 un 17 atdalīšana; 

2.1.2. II kārta - ceļa un galveno inženierkomunikāciju izbūve zemes vienībā Nr. 20 un zemes 

vienību Nr. 1.-14. atdalīšana; 

2.2. Detālplānojuma iekšējās ielas (zemes vienība Nr. 20) un galveno inženierkomunikāciju 

(elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija), projektēšanu un izbūvi atļauts veikt divos posmos:  

2.2.1. 1. posms – ielas izbūve ar šķembu segumu, ietverot lietus ūdens drenāžas un galveno 

inženierkomunikāciju izbūvi, ko veic pirms Detālplānojuma II kārtas teritorijas reālās sadales atsevišķās 

zemes vienībās; 

2.2.2. 2. posms – ceļa cietā seguma un labiekārtojuma elementu (ielas apgaismojums, ietves) 

izbūve, pēc tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju izbūve un zemes vienību apbūve; 

2.3. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju (izņemot 

gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) projektēšanu un izbūvi atbilstoši 

detālplānojuma risinājumam, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām. 

2.4. Zemes vienību sadali atļauts uzsākt pēc ceļa izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz 

šķembu līmenī un galveno inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā. Zemes vienību 

sadale pieļaujama pirms centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves tikai gadījumā, ja izpildītas 

pārējās prasības un uz Zeltiņu ielas 50m attālumā no detālplānojuma teritorijas nav pieejama pieslēguma 

vieta novada centralizētajai ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmai. 

2.5. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc tam, kad konkrētajai 

zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu, 

nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma iespēja, un izbūvēta elektroapgāde. 

2.6. Lambertu ielas daļa (z.v. Nr.18) un Zeltiņu ielas daļa (z.v. Nr. 19), izdalāmas atsevišķās 

zemes vienībās, un atsavināmas par labu Mārupes novada domei ne vēlāk kā tiek uzsākta zemes vienību 

sadale vai pašvaldības ielu (Lambertu, Zeltiņu) attiecīgo posmu pārbūve vai ietves vai veloceliņa izbūve; 

2.7. Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības uz zemes vienībām, kam 

paredzēta piekļuve pa projektēto ielu, ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi; 

2.8. Līdz pašvaldības lēmumam par projektēto ielu pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, 

kā arī caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai.  

2.9. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

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

izbeigšanas brīdim.  



2.10. Pēc ielas pilnīgas izbūves, iela nododama pašvaldībai. Pašvaldība var lemt par zemes 

vienību Nr. 20 (Milēnas iela) un Nr.11 (labiekārtota ārtelpa) atsavināšanu arī pēc ielas būvniecības 1. 

posma (šķembu līmenī) pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta vienošanās un ir 

iespējams nodrošināt Detālplānojuma iekšējo ielu caurbraukšanas funkciju, vienlaikus Pašvaldība 

neuzņemas saistības noteiktā termiņā veikt ielas izbūves 2.posma realizāciju. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu ar Mārupes novada domes lēmumu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā 

ar administratīvā līguma nosacījumiem. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Štālbergi", 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) īpašnieku Vitāliju Jakovelu, personas kods ______, 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Saulesciems” Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) 

 detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

Noteikt ar Mārupes novada domes 2016. gada 28. septembra lēmumu Nr. 9 (sēdes protokols  

Nr. 11) apstiprinātā detālplānojuma nekustamā īpašuma „Saulesciems” Mārupes novadā (kadastra  

Nr. ______) izstrādes darba uzdevuma Nr. 2016/9  derīguma termiņu 2018. gada  

31. decembris. 

 

14.  

Par dalību Interreg Europe projektā „Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism in Europe” 

(Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā) 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties Interreg Europe programmas projektā „Cult-CreaTE: Cultural and Creative Tourism 

in Europe” (Kultūras un radošo industriju ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā). 

2. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu dalībai projektā no 2019. gada  38 000 euro (trīsdesmit 

astoņi tūkstoši euro), kas apgūstams 51 mēnešu periodā.  



- Par Projekta īstenošanai laika posmā no 2018. gada 1. septembra līdz  2019. gada 31. augustam 

(12 mēneši) – 9500,00 euro (deviņi tūkstoši pieci simti euro); 

- Projekta īstenošanai laika posmā no 2019.gada 1.septembra līdz 2020. gada 31. augustam  

(12 mēneši); 9500,00 euro (deviņi tūkstoši pieci simti euro); 

- Projekta īstenošanai laika posmā no 2020.gada 1.septembra līdz 2021. gada 31. augustam  

(12 mēneši); 9500,00 euro (deviņi tūkstoši pieci simti euro); 

- Projekta īstenošanai laika posmā no 2021.gada 1.septembra līdz 2022. gada 31. augustam  

(12 mēneši); 9500,00 euro (deviņi tūkstoši pieci simti euro)   

3. Par atbildīgo par lēmuma izpildi nozīmēt Mārupes novada Attīstības nodaļu.  

 

15.1 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 1, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un R.V., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Pēc vienošanās ar R.V., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne 

ātrāk kā dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 1, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 1, Mārupē, Mārupes 

nov., kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 1, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai 

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

 

15.2 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 2, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 



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

personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību  un V.T., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Pēc vienošanās ar V.T., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu,  aptuveni ______ha platībā,  ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 2, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai,  aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.3 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 3, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

Nr. ________, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un G.B., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar G.B., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 3, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 3, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 3, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.4 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 



 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no J.Ķ., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un J.Ķ., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar J.Ķ., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 4, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.5 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 5, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

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

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

personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un V.D., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar V.D., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk 

kā dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 5, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 5, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 5, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 



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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.6 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. _______, daļas, aptuveni _____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

Nr. ________, daļas, aptuveni ________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

personas kods ________, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību  un A.D., personas kods ________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar A.D., personas kods ________, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk 

kā dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ________, daļu, aptuveni ________ha platībā, ar mērķi 

uzturēt un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 6, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ________, daļai, aptuveni ________ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr. ________, daļas, aptuveni  ________ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.7 

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

 kadastra Nr. ________, daļas, aptuveni ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

Nr. ________, daļas, aptuveni ________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

personas kods ________, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un M.P., personas kods ________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 



3.Pēc vienošanās ar M.P., personas kods ________, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk 

kā dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ________, daļu, aptuveni ________ha platībā, ar mērķi 

uzturēt un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ________, daļai, aptuveni ________ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr. ________, daļas, aptuveni  ________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.8 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. ________, daļas, aptuveni ________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

Nr. ________, daļas, aptuveni ________ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

„_________”, reģ.Nr. ________, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un 

uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un SIA „________”, reģ.Nr. ________, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar SIA „______”, reģ. Nr. ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk 

kā dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 8, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.9 

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

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  



Pieņemt lēmumu Nr. 15.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no L.R., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un L.R., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar L.R., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

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

15.10 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

Nr. ______, zemes vienība (kadastra apzīmējums ______) daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai 

mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas 

darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.B., personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un M.B., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar M.B., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 10, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

 



15.11 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 11, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

Nr. ______1, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un J.L., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar J.L., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 11, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 11, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 11, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.12 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā,   

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

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

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

personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un Ž.P., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar Ž.P., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  



4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 12, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.13 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 13, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 13, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no L.A., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un L.A., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar L.A., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 13, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 13, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 13, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.14 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 14, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 14, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 

______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no E.L., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 



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

novada pašvaldību un E.L., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar E.L., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 14, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 14, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai aptuveni ______ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 14, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.15 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 15, Mārupē, Mārupes novadā,   

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 15, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no V.J., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un V.J., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar V.J., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 15, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 15, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 15, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.16 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 16, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 16, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.S., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un I.S., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar I.S., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 16, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 16, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 16, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

15.17 

Par nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 17, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no S.R., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un S.R., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar S.R., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Mauriņu 

ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mauriņu ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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



projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

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

 

15.18 

Par nekustamā īpašuma Trenču ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā un 0,0105 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Trenču ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., kadastra  

Nr. ______, daļas aptuveni ______ha platībā, kas atrodas Mauriņu ielas sarkano līniju robežās un 

______ha platībā, kas atrodas Trenču ielas sarkano līniju robežās (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

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

dāvinājumā no I.Š., personas kods ______, un D.H., personas kods ______, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un  I.Š., personas kods ______, un D.H., personas kods ______, paredzot kārtību, 

kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka 

gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Pēc vienošanās ar I.Š., personas kods ______, un D.H., personas kods ______, noslēgšanas viena 

mēneša laikā, bet ne ātrāk kā dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie 

Mauriņu ielas pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā 

nekustamā īpašuma Trenču ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu aptuveni ______ 

ha platībā un ______ha platībā, ar mērķi uzturēt un apsaimniekot tās kā koplietošanas ielas.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Trenču ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai aptuveni ______ha platībā un ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Trenču ielā 7, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr. ______, daļas aptuveni  ______ha un ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai 

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

 

15.19 

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

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 15.19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Trenču ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 

______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no B.K., personas 

kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

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

novada pašvaldību un B.K., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 



3.Pēc vienošanās ar B.K., personas kods ______, noslēgšanas viena mēneša laikā, bet ne ātrāk kā 

dienā, kad tiks noslēgtas identiska satura vienošanās ar visiem (19) pie Mauriņu ielas pieguļošo 

nekustamo īpašumu īpašniekiem, pārņemt pašvaldības faktiskā lietošanā nekustamā īpašuma Trenču  

ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ______, daļu, aptuveni ______ha platībā, ar mērķi uzturēt 

un apsaimniekot to kā koplietošanas ielu.  

4.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Trenču ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ______, daļai, aptuveni ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Trenču ielā 9, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

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

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā 

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

 

16.1 

Par nekustamā īpašuma Liliju ielā 104, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 16.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Liliju ielā 104, 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 104, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

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

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

16.2 

Par nekustamā īpašuma Liliju ielā 104A, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 16.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Liliju ielā 104A, 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 104A, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

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

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 57, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, ______ha platībā un ______ ha platībā,  

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Loka ceļš 57, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas ______ ha un ______ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

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

A.B., personas kods ______, ______domājamās daļas apmērā, E.G., personas kods ______, 

______domājamās daļas apmērā un A.R., personas kods ______, ______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 A.B., personas kods ______, E.G., personas kods ______, un A.R., 

personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība pieņem dāvinājumā nekustamā īpašuma Loka 

ceļš 57, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, ______ha un ______ha platībā 

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

uzmērīšanas darbus), un sedz īpašniekiem darījuma rezultātā radušās kadastrālās uzmērīšanas izmaksas.  

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

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Loka ceļš 57, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, 

daļas, ______ha un ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

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

 

18. 

Par apstrīdēto administratīvo aktu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atstāt spēkā negrozītu Mārupes novada Būvvaldes 2018. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 3 

(sēdes protokols Nr. 17) „Par būvniecību nekustamajā īpašumā „Jaunrūdas”, Mārupes novadā”. 

2. Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanas dienas 

Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas Tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīga).  

 

 



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

 

19. 

Par instrukcijas „Kārtība kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības 

jomā Mārupes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt starpinstitucionālās sadarbības instrukciju „Kārtība kādā notiek starpinstitucionālā 

sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Mārupes novada pašvaldībā” saskaņā ar pielikumu.  

 

20. 

Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu   

2018./2019., 2019./2020. un 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmas 2018./2019., 2019./2020. 

un 2020./2021.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

21. 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.D. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.D.,  personas kods ______, finansiālu atbalstu 305,00 (trīs simti pieci euro) euro 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX Flatland Championship Cycle Expo 

sacensībās Lielbritānijā, no 2018. gada 12. oktobra līdz 14. oktobrim, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās 

izmaksas sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē paredzētajām, jeb 105,00 euro apmērā. 

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

kods ______. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt D.D., personas kods ______, 

uz kontu a/s „Swedbank” Nr. LV______, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

4. D.D., personas kods ______, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

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

izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.D., personas kods ______, atmaksāt 



Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

22. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar 

citām pašvaldībām 2018. gadā (septembris – decembris) 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   nav, „atturas”  

1 (E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1.1.Mārupes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 51,29 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.2.Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 65,57 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 180,98 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.3.Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 256,62 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 252,62 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.4.Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 96,95 EUR un pirmsskolas izmaksas 

uz vienu audzēkni mēnesī ir 155,84 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

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

203,34 EUR saskaņā ar pielikumu; 

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

197,08 EUR saskaņā ar pielikumu; 

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

ir 185,30 EUR saskaņā ar pielikumu. 

23. 

Par profesionālās ievirzes izglītības programmu  apguves līdzfinansēšanu Rīgas pilsētas 

pašvaldības izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Segt aprēķinātā līdzfinansējuma maksu 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā 

izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst Rīgas pilsētas pašvaldības 

izglītības iestādēs, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā un ir no 

daudzbērnu ģimenes saskaņā ar Rīgas domes 2012. gada 2. oktobra lēmuma Nr. 5340 pielikumu 

„Līdzfinansējuma apmērs profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības 

izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība”. 

2. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar Rīgas domes Izglītības, 

kultūras un sporta departamentu saskaņā ar šo lēmumu. 

 

 

 

 

 

 

 



Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

24. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa  

saistošajos noteikumos 

Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 14/2018 „Grozījums Mārupes novada domes 2016. 

gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”” saskaņā 

ar Pielikumu. 

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

nosūtīt  zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. 

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

 

25.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās  

nokavējuma naudas  dzēšanu I.Z. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 25.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst I.Z., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 131.78 Eur 

(viens simts trīsdesmit viens euro un 78 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 70.11 (septiņdesmit 

euro  un 11 centi) par nekustamo īpašumu Emīlijas iela ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ______, kas izveidojies par 2011. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.  

2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

speciālistei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

25.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma  

naudas  dzēšanu V.P. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 



telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 25.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst V.P., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 324.18 Euro 

(trīs simti divdesmit četri euro un 18 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 30.07 (trīsdesmit euro  un 

7 centi) par nekustamo īpašumu Vārpu iela ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, kas 

izveidojies par 2014. gadu un 2015. gadu, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

speciālistei  I.Lasumai – Lasmanei.  

 

25.3 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma  

naudas  dzēšanu A.L. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 25.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst A.L., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 373.63 Eur (trīs 

simti septiņdesmit trīs euro un 63 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 141.81 (viens simts 

četrdesmit viens euro  un 81 cents) par nekustamo īpašumu Meldriņu iela ______,  Mārupe, Mārupes 

novads, kadastra Nr. ______, kas izveidojies no 2010. gada līdz 2012. gadam, līdz maksātnespējas 

procesa pasludināšanas brīdim.  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

25.4 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās  

nokavējuma naudas  dzēšanu SIA „______” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  



Pieņemt lēmumu Nr. 25.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „______”, reģ. Nr. ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 211,00 Eur 

(divi simti vienpadsmit euro un 00 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 227,61 Eur (divi simti 

divdesmit septiņi euro un  61 cents).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

speciālistei I.Lasumai – Lasmanei.  

25.5 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  

dzēšanu SIA „______” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 25.5 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „______”, reģ. Nr. ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 169,15 Euro 

(viens simts sešdesmit deviņi euro un 15 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 175,47 Euro (viens 

simts septiņdesmit pieci euro un  47 centi).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa speciālistei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

26. 

Par Attīstības un vides jautājumu  komitejas priekšsēdētāja 

P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  (P. Pikše kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Pēterim Pikšem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 2018. gada 8. oktobra divas kalendāra nedēļas, 

t.i., līdz 2018. gada 21. oktobrim, kā arī apmaksātu papildatvaļinājumu no 2018. gada 22. oktobra piecas 

darba dienas, t.i., līdz 2018. gada 26. oktobrim, par nostrādāto laika periodu no 2017. gada 26. jūnija līdz 

2018. gada 25. jūnijam. 



27. 

Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns), (R.Zeltīts no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

1.Saskaņot valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai, kas atrodas Kantora ielā 

97, Mārupē, Mārupes novadā. 

2.Uzdot Mārupes vidusskolas direktoram Jānim Lagzdkalnam iesniegt Izglītības un zinātnes 

ministrijā Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumu Nr. 129 „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas 

statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” 6.punktā uzskaitītos dokumentus Mārupes 

vidusskolas statusa izvērtēšanai. 

3.Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē 2017. gada 26. aprīļa lēmums Nr. 19 „Par ģimnāzijas 

statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai”. 

 

28. 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   nav, „atturas”  

1 (E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr.  15/2018  „ 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. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

29.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam M.Z. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 29.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2018. gadā Latvijā un ārpus 

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

ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu ārpus Latvijas Republikas, no 

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 



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

kods ______, likumisko pārstāvi (māti) B.Z., personas kods ______, un biedrību  „Mārupes BMX 

klubs”, reģ. Nr. ______. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai „Mārupes BMX 

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

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

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

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

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

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

vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

29.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.B. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 29.2 saskaņā ar pielikumu:  
1. Piešķirt D.B., personas kods _____, finansiālu atbalstu 415,00 euro (četri simti piecpadsmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību starptautiskajās taekvondo sacensībās  

„Legionovo Cup” Polijā, no 2018. gada 19. oktobra līdz 21. oktobrim, un „International Park Pokal” 

Vācijā, no 2018. gada 1. decembra līdz 2. decembrim, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi 

sedzami 50% apmērā no tāmē paredzētajām kopējām izmaksām. 

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

kods _____, un Biedrību „OLIMPIKS”, reģ. Nr. _____. 

4. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai uz tās rēķinā norādīto 

kontu. 

5. D.B., personas kods _____, un biedrībai „OLIMPIKS”, 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, D.B., personas kods _____, un biedrībai 

„OLIMPIKS”, 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.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

29.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam A.R. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  



Pieņemt lēmumu Nr. 29.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Piešķirt A.R., personas kods _____, finansiālu atbalstu 415,00 euro (četri simti piecpadsmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību starptautiskajās taekvondo sacensībās  

„Legionovo Cup” Polijā, no 2018. gada 19. oktobra līdz 21. oktobrim, un „International Park Pokal” 

Vācijā, no 2018. gada 1. decembra līdz 2. decembrim, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi 

sedzami 50% apmērā no tāmē paredzētajām kopējām izmaksām. 

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

kods _____, likumisko pārstāvi (māti) O.P. - K., personas kods _____, un Biedrību „OLIMPIKS”, reģ. 

Nr. _____ 

4.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt Biedrībai uz tās rēķinā norādīto 

kontu. 

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

biedrībai „OLIMPIKS”, 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, A.R., personas kods _____, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) O.P.-K., personas kods _____, un biedrībai „OLIMPIKS”, 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.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

30. 

Par pretendentu pieteikšanās uzsākšanu Goda raksta piešķiršanai 2018. gadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt pretendentu pieteikšanos pašvaldības apbalvojuma – Goda raksta piešķiršanai par 

sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un attīstībā 2018. gadā.  

2. Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2018. gada 1. oktobra līdz 22. oktobrim.  

3. Informāciju par pieteikšanos publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv.  

 

31. 

Par izmaiņām Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā un 

Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, S. Sakoviča, D. Štrodaha, 

G. Vācietis,  A.Vintere, N.Millere, J. Lagzdkalns), „pret”  1 (E.Jansons), „atturas”  3 (J.Lībietis, A.Puide, 

R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes 

novada domes 2017. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 24 (sēdes protokols Nr. 1), sekojošu grozījumu: 

 

Izteikt 2.1 punktu šādā redakcijā:  

„2.1. Komisija tiek izveidota 9 (deviņu) locekļu sastāvā ar atsevišķu domes lēmumu”.  

2. Izslēgt Kristapu Loču  no Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāva. 

http://www.marupe.lv/


3. Iecelt  Apbalvojumu izvērtēšanas komisijā: 

Ziedīti Lapiņu,  

Uvu Bērziņu, 

Silviju Bartušēviču, 

Iru Dūdumu, 

Jolantu Kursišu, 

Skaidrīti Cigansku ar komisijas sekretāra funkcijām.  

   

 

32. 

Par pašvaldības apbalvojuma  - Atzinības raksta piešķiršanu ideju konkursa 

„Mārupes novada talismans” ietvaros 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Apstiprināt Ideju konkursa  „Mārupes novada talismans” nolikumu  saskaņā ar 

pielikumu, paredzot apbalvojuma „I pakāpes Atzinības raksts”, II pakāpes Atzinības raksts” un III 

pakāpes Atzinības raksts” piešķiršanu ar attiecīgu finansējumu. 

2. Uzdot Apbalvojuma izvērtēšanas  komisijai veikt nepieciešamās darbības konkursa 

izsludināšanai, pieteikumu vērtēšanai, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus vai 

speciālistus bez balsstiesībām, par konkursa rezultātiem informējot Mārupes novada domi, sagatavojot 

un iesniedzot attiecīgu lēmumprojektu.  

 

33. 

Par pašvaldības apbalvojuma  - Atzinības raksta piešķiršanu par ieguldījumu sportā 

2018. gadā „Mārupes novada sporta laureāts” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Apstiprināt nolikumu pašvaldības apbalvojuma  - Atzinības raksta piešķiršanai par 

ieguldījumu sportā 2018. gadā „Mārupes novada sporta laureāts” saskaņā ar pielikumu, paredzot 

apbalvojuma „Atzinības raksts otrā pakāpe” piešķiršanu četrās nominācijās un „Atzinības raksts trešā 

pakāpe” piešķiršanu septiņās nominācijās ar attiecīgu finansējumu. 

2. Uzdot Apbalvojuma izvērtēšanas  komisijai veikt nepieciešamās darbības konkursa 

izsludināšanai, pieteikumu vērtēšanai, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus vai 

speciālistus bez balsstiesībām, par konkursa rezultātiem informējot Mārupes novada domi, sagatavojot 

un iesniedzot attiecīgu lēmumprojektu.  

 

34. 

Par samazinātu nomas maksu Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), (A. Vintere kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likumu Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu, balsojumā par sagatavoto 

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



  

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piemērot SIA „Ārstu prakse „Mazcena 21”” de minimis atbalstu, samazinot telpu nomas 

maksu par 50%. 

2. Samazināto nomas maksu piemērot no SIA „Ārstu prakse „Mazcena 21”” pieteikuma 

iesniegšanas brīža – 04.06.2018. līdz 20.06.2025. 

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot vienošanos par grozījumiem telpu nomas līgumā Nr. 10-

2/105-2013 saskaņā ar šo lēmumu un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 

„Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 93. punktu. 

 

35. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes Hokeja savienība” 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, , A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   nav, 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Apstiprināt  biedrībai „Mārupes Hokeja savienība”, reģ. Nr. ______, izmaksājamo 

līdzfinansējuma summu  10 000,00 euro apmērā ar 2017. gada 10. februāra līdzdarbības līgumu  

Nr. ______uzdotā pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

2. Līdzfinansējumu izmaksāt biedrībai „Mārupes Hokeja savienība”, reģ. Nr. ______, 10 (desmit) 

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

 

36. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______ sadalīšanu, 

nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, E. Jansons, A. Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts), „pret”   

nav, „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Piekrist sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ______ 

divos zemes gabalos ar platībām ______ha un ______ha.  

2. Zemes gabalam ______ ha platībā piešķirt nosaukumu C-19 Ainavas Vecinkas, Mārupes 

novads un noteikt zemes lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (1101).  

3. Ieskaitīt zemes gabalu ______ha platībā rezerves zemes fondā. 

4. Nekustamajam īpašumam „P133”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, ______ ha platībā,  

mainīt nosaukumu uz „Autoceļš P133”, Mārupes novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

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. septembrī 


