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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2018. gada  31. oktobrī  Nr.  14 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

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

Zeltīts, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Anita Vintere, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti: 

Edgars Jansons  - iemesls nav zināms, 

Andrejs  Kirillovs – slimības lapa. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

un lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

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

3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

4.Par Mārupes novada domes 2018. gada 26. septembra lēmuma Nr. 2.9 (sēdes protokols Nr. 13) 

„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu” precizēšanu. 

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

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

7. Par projekta iesnieguma „Ceļa C-10 pārbūve” iesniegšanu valsts un Eiropas Savienības 

atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos". 

8. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo 231/6971 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – 

zemes gabala Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā, ar  kadastra Nr. _______, pārdošanas 

cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu. 

9. Par nekustamā īpašuma Druvas ielā 30, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. _______, daļas 

______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  
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10. Par nekustamā īpašuma Paleju iela, Mārupe, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

pieņemšanu dāvinājumā. 

11. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____) 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

12. Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums” atcelšanu. 

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

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

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

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

15. Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma apstiprināšanu.  

16. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra  

Nr. _____), Lielā iela 4 (kadastra Nr. _____), un I-28 Kalmju iela (kadastra Nr. _____) Mārupē, 

Mārupes novadā, teritorijā. 

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

pilnveidošanu. 

18. Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Mārupes novadā” pieņemšanu. 

19. Par nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 128, Mārupē, kadastra Nr. _____, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

20. Par Mārupes novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma Viršu ielā 20, Tīrainē,  

Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, daļas atsavināšanu. 

 

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

21. Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu „Spāņu valodas pulciņš”  2018./2019. 

mācību gadam saskaņošanu. 

22. Par finansiālo atbalstu sportistam. 

23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija” projekta 

„Mana Glezna 2018” īstenošanai. 

24. Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība” pieņemšanu.  

25. Par nodarbību apmaksu pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālajām vajadzībām. 

26. Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā. 

27. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts” piešķiršanu un godalgas 

izmaksu. (4 gab.). 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

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

dzēšanu (15 gab.). 

29. Par grozījumiem  nolikumā „Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka, patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja un Mārupes novada domes deputātu atlīdzības 

sistēmu”. 

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

plāna aktualizāciju 2017. – 2019. gadam. 

31. Par nedzīvojamo telpu, Konrādu ielā 5, Mārupē, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

Nodrošinājuma valsts aģentūrai. 

32. Par Noteikumu par Mārupes novada domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli 

apstiprināšanu. 

33. Par Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

34. Par iepirkuma „Mārupes pamatskolas piebūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un 

autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

35. Par iepirkuma „Jaunmārupes pamatskolas un Mārupes pamatskolas moduļa tipa būves 

būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 
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Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

36. Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 24, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha un _____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

37. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

38. Par finansiālo atbalstu sportistiem (3 gab.). 

39. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā (2 gab.). 

40. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 29 (sēdes protokols 
Nr. 6). 

 

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

lēmumprojektiem. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

Ruskis),  (E. Jansons, A. Kirillovs domes sēdē nepiedalās), „pret”  nav, „atturas”  nav,   Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

 Iekļaut domes sēdē priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

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

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

Ruskis),  (E. Jansons, A. Kirillovs domes sēdē nepiedalās), „pret”  nav, „atturas”  nav,   Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Bebru iela 31A, 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,  adresi Cērpu 

iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

Kabiles iela 47A, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

6. Zemesgabalam „Nr.3„ ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Bebru iela 31A, Mārupe, Mārupes novads. 
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7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Druvas iela 29A, 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,  adresi 

Jaunzemu 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. Zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t.sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi Druvas iela 29A, 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, nosaukumu  

Jaunzemu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

joslā (kods 1101). 

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Dīķu iela 19, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _____, un nekustamā īpašuma Martas iela 18, Mārupe, Mārupes novads,  zemes ierīcības projektu 

kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 
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2. Zemesgabalam  „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā  un t. sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi  Dīķu iela 19, 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, atstāt 

spēkā esošo adresi Martas iela 18, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Ruskis),  „pret”  nav, „atturas”  3 (N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Ruskis),  „pret”  nav, „atturas”  4 (N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Ruskis),  „pret”  nav, „atturas”  4 (N. Orleāns, A. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Ruskis),  „pret”  nav, „atturas”  4 (N. Orleāns, A. 

Puide, J. Lībietis, R. Zeltīts),   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 33,  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). 

 

4. 

Par Mārupes novada domes 2018. gada 26. septembra lēmuma Nr. 2.9 (sēdes protokols Nr. 13) 

„Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu” precizēšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 
Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2018. gada 26. septembra lēmuma Nr. 2.9 (sēdes 

protokols Nr. 13) 2. punktu šādā redakcijā: 

 Piešķirt zemesgabalam „Nr.1”ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, adresi Priežu 

iela 70, Jaunmārupe, Mārupes novads 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

5.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.1”, _____ ha platībā  un t. sk. ēkām, adresi Ventas iela 48, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ventas iela 48, Mārupē, Mārupes novadā, _____ ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 
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3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.2”, _____ ha platībā,  adresi Ventas iela 50, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ventas iela 50, Mārupē, Mārupes novadā, _____ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 
Pieņemt lēmumu Nr. 5.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.25”, _____ha platībā,  adresi Ventas iela 52, Mārupe, Mārupes novads. 

2 .Noteikt nekustamajam īpašumam Ventas iela 52, Mārupē, Mārupes novadā, _____  ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.4 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.4 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.26”, _____ha platībā,  nosaukumu Ventas iela , Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ventas iela, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Paliekošajam zemes gabalam _____ ha platībā atstāt spēkā esošo adresi „Saulrieši”, Mārupe, 

Mārupes novads  un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunieķi”, Mārupes novadā,  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu _____, _____ha platībā, un ēku ar kadastra apzīmējumu _____, un  piešķirt adresi „Jēkabi”, 

Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  zemes lietošanas 

mērķi  - zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

3. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Jaunieķi”, Mārupes novadā,  zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu _____, _____ha platībā un ēku ar kadastra apzīmējumu _____, un  piešķirt adresi 

„Jaunceriņi”, Mārupes novads. 

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

mērķi  - zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

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

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

 

7. 

Par projekta iesnieguma „Ceļa C-10 pārbūve” iesniegšanu valsts un Eiropas Savienības 

atbalstītajā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iesniegt Lauku atbalsta dienestā projekta „Ceļa C-10 pārbūve” iesniegumu. 

2. 2019. gadā nodrošināt projekta līdzfinansējumu 38 439,23 EUR apmērā un 

priekšfinansējumu 260 000 EUR apmērā.  

3. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu 

pārvaldi. 
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4. Par atbildīgo projekta vadīšanā un uzraudzībā noteikt Mārupes novada domes Attīstības 

nodaļu.  

 

8. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošo 231/6971 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – 

zemes gabala Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā, ar  kadastra Nr. _____, pārdošanas 

cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt I.S., personas kods _____, 231/6971 domājamās daļas no zemes vienības, 

kadastra apzīmējums _____, kas ietilpst nekustamā īpašuma Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, sastāvā, par 318,00 euro (trīs simti astoņpadsmit) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt I.S., personas kods _____, nosakot termiņu pirkuma 

līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā 

īpašuma Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā ietilpstošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums _____, 231/6971 domājamās daļas pirkuma līgumu ar I.S., personas kods 

_____ 
9. 

Par nekustamā īpašuma Druvas ielā 30, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Druvas ielā 30, 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 S.Z., personas kods ____, ar 

mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un S.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 Druvas ielā 30, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta 

izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. ____, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 
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Atklāti balsojot ar  15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu Paleju iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, no SIA „____”, reģ. Nr. ____, ar mērķi izmantot tās pašvaldības infrastruktūras attīstībai un 

uzturēšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

2. Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Paleju ielā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ____, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un SIA „____”, reģ. Nr. 

____. 

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

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

Nr. ____, pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra pakalpojumus, valsts un kancelejas 

nodevas zemesgrāmatā. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____) 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma Rožu iela 31, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. ____), detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

12. 

Par Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt iesniegto Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr. 16/2018 „Par 

Mārupes pagasta padomes 2007. gada 28.marta saistošo noteikumu Nr. 10 „Mārupes pagasta 

saimniecības „Silkalni-1” un „Silkalni-2” detālplānojums” atcelšanu” projektu. 

2. Jautājumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Silkalni-2” 

skatīt pēc 1. punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības  

(kadastra apzīmējuma Nr. ____) detālplānojuma projekta  

nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 
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Atklāti balsojot ar  15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, S. Sakoviča, 

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Rēviņas” 2. zemes vienības (kadastra apzīmējuma  

Nr. ______) detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

14. 

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

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

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

detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2.Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma apstiprināšanu  

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojumu. 

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

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojumu atļauts realizēt pa daļām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas kārtībai 

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

2.1.1. I daļa – ceļa un inženierkomunikāciju izbūve zemes vienības Nr.10 posmā, kas 

nodrošina piekļuvi projektētajām zemes vienībām Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4 un Nr.5, un attiecīgo zemes 

vienību nodalīšana; 

2.1.2. II daļa - ceļa un inženierkomunikāciju izbūve atlikušajā ceļa posmā, nodrošinot 

savienojuma (tai skaitā caurtekas) ar nekustamo īpašumu „Mākoņi 5” (kadastra apz. ______) izbūvi, un 

attiecīgo zemes vienību nodalīšana. 

2.2. Ceļa (zemes vienība Nr. 10) un galveno inženierkomunikāciju (elektroapgāde, 

ūdensapgāde un kanalizācija), projektēšanu un izbūvi atļauts veikt divās kārtās:  
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2.2.1. 1. kārta – ceļa izbūve ar šķembu segumu, elektroapgādes un centralizētas ūdensapgādes 

sistēmu izbūve, ko veic pirms Detālplānojuma attiecīgās daļas teritorijas reālās sadales atsevišķās zemes 

vienībās; 

2.2.2. 2. kārta – centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūve, pieslēdzoties Mārupes 

centralizētajiem tīkliem, un ceļa cietā seguma, ietvju un apgaismojuma izbūve;  

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. Centralizētas kanalizācijas sistēmas projektēšana un izbūve detālplānojuma iekšējam 

ceļam jāveic ne vēlāk kā 2 (divu) gadu laikā pēc centralizētas kanalizācijas sistēmas izbūves pa Bašēnu 

ceļu (V22). 

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

šķembu līmenī un ūdensapgādes tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, un ņemot vērā līguma 

nosacījumus par elektroapgādes izbūvi. 

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. Pēc centralizētas 

kanalizācijas sistēmas izbūves pa Bašēnu ceļu (V22), papildus iepriekš minētajam, ēku būvniecība nav 

pieļaujama arī pirms tiek nodrošināts pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Līdz tam atļauts 

īpašumos kā pagaidu risinājumu izmantot lokālos notekūdeņu savākšanas risinājumus – hermētiski 

izsmeļamie rezervuāri, kas likvidējami pēc centralizētās sistēmas izbūves. 

2.7. Bašēnu ceļa daļa – projektētā zemes vienība Nr. 11, tiek izdalīta atsevišķā zemes 

vienībā, un pēc paredzēto aizsargstādījumu izveides atsavināta par labu Mārupes novada domei 2 (divu) 

gadu laikā no Līguma parakstīšanas, bet ne vēlāk kā tiek uzsākta zemes vienību sadale vai pašvaldības 

ielas Bašēnu ceļš pārbūve/ietves/veloceliņa izbūve; 

2.8. Detālplānojuma īstenotājam, nododot īpašuma tiesības uz jaunizveidotajām zemes 

vienībām ir pienākums tās nodrošināt ar piekļuvi; 

2.9. Līdz pašvaldības lēmumam par projektētā ceļa pārņemšanu, Detālplānojuma 

īstenotājam vai tā saistību pārņēmējiem, jānodrošina tā 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 

vienības Nr.10 (ceļš) atsavināšanu arī pēc ceļa būvniecības 1.kārtas (šķembu līmenī) pabeigšanas un 

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

ceļu caurbraukšanas funkciju, vienlaikus Pašvaldība neuzņemas saistības noteiktā termiņā veikt ceļa 

izbūves 2.kārtas 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 

„Saulesciems”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) īpašnieci Larisu Ivanovu, 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. 
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8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

 

16. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu Lielā iela 2  

(kadastra Nr. ______), Lielā iela 4 (kadastra Nr. _____),  

un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. _____) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

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

„atturas”  2 (R. Zeltīts, A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pārtraukt ar Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 2 (sēdes 

protokols Nr. 14) uzsākto Detālplānojuma grozījumu izstrādi nekustamo īpašumu „Salmiņi”, „Zaļozoli-

1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, 

„Alekši”, Lielā iela 2 un I-128 Kalmju iela, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā.  

2. Atzīt ar Mārupes novada domes 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 2 (sēdes protokols 

Nr. 14) apstiprināto darba uzdevumu Nr. 2016/11 par spēku zaudējušu. 

3. Uzsākt jauna detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu Lielā iela 4 (kadastra  

Nr. _____), I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. _____) un Lielā iela 2 (kadastra Nr. _____), Mārupē, 

Mārupes novadā, teritorijai.  

4. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. _____un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamo īpašumu Lielā iela 4 (kadastra Nr. _____), I-128 Kalmju iela (kadastra  

Nr. _____) un Lielā iela 2 (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai _____ha platībā. 

5. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas 

plānotāju. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada 16. novembrī starp Mārupes novada domi un 

Detālplānojumu grozījumu teritorijas īpašniekiem SIA „MEDLONE”, reģistrācijas Nr. _____, un SIA 

„BALTGALE”, reģistrācijas Nr. _____, noslēgto Līgumu Nr. _____par Detālplānojuma grozījumu 

izstrādi un finansēšanu, un uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar nekustamo īpašumu Lielā iela 4 (kadastra Nr. _____), I-128 

Kalmju iela (kadastra Nr. _____) un Lielā iela 2 (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, 

īpašnieku vai atbilstošā apjomā pilnvaroto personu saskaņā ar pielikumu.  

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada mājas 

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

 

17. 

Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma  

2014. - 2026. gadam grozījumu 1. redakcijas pilnveidošanu  

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt zināšanai ziņojumu un sanāksmes protokolus par teritorijas plānojuma 

grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju 

atzinumiem. 

2. Pilnveidot Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014. - 2026. gadam grozījumu  
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1. redakciju un Vides pārskata projekta redakciju atbilstoši sanāksmes, kurā tika izskatīti publiskās 

apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, protokolā ietvertajiem priekšlikumiem. 

3. Ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 

Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un publicēt informāciju Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

18. 

Par saistošo noteikumu „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu  

sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” pieņemšanu  

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

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

(N.Orleāns, J.Lībietis, A. Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 87 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

 

19. 

Par nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 128, Mārupē, 

kadastra Nr. _____, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 128, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. 8076 003 1501, 3756 m2 platībā, komisijas 2018. gada 9. oktobra izsoles rezultātus. 

2. Apstiprināt  E.J., personas kods _____, par nekustamā īpašuma – Zeltiņu ielā 128, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, _____m2 platībā, par izsoles uzvarētāju un īpašuma tiesību 

ieguvēju par nosolīto summu 61 340 euro (sešdesmit viens tūkstotis trīs simti četrdesmit euro). 

3. Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā īpašuma Zeltiņu 

iela 128, Mārupe, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, pirkuma līgumu. 

 

20. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošā nekustamā īpašuma Viršu ielā 20, Tīrainē,  

Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, daļas atsavināšanu  

Ziņo Atīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks G. Ruskis. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/
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1.Atsavināt A.S., personas kods _____, nekustamā īpašuma Viršu ielā 20, Tīrainē, Mārupes 

novadā, daļu, aptuveni 150  m2 platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot precīzi robežas), uz 

kuras atrodas A.S., personas kods _____, piederošā ēka, kas sastāv no garāžas, kadastra apzīmējums 

_____, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

2.Atļaut A.S., personas kods _____, veikt zemes ierīcības projekta izstrādi, lai atdalītu zemes 

vienību no Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viršu ielā 20, Tīrainē, Mārupes 

novadā, aptuveni 150 m2 platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot precīzi robežas), un nolūkā to 

pievienot nekustamajam īpašumam Viršu ielā 17, Tīrainē, kadastra Nr. _____, un noteikt, ka ar zemes 

ierīcības projekta izstrādi saistītos izdevumus sedz zemes ierīcības projekta īstenotāja.  

3.Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un atsavināmā Zemesgabala robežu noteikšanas, nodot 

novērtēšanai atsavināmo nekustamā īpašuma Viršu ielā 20, Tīrainē, Mārupes novadā, daļu. 

4.Nekustamā īpašuma novērtēšanai izveidot komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs  - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše  

Komisijas locekļi:  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Artis Dreimanis, 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Juriste Skaidrīte Ciganska. 

5.Uzdot komisijai noteikt atsavināmā Zemesgabala aptuveni 150 m2 platībā (vairāk vai mazāk cik 

izrādīsies uzmērot precīzi robežas), Viršu ielā 20, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

vērtību, pieaicinot vērtētāju.  

6.Paredzēt, ka 2009. gada 28. septembrī starp Mārupes novada domi un A.S. noslēgtais zemes 

nomas līgums Nr. ______ir izbeidzams pirms nekustamā īpašuma Viršu ielā 20, Tīrainē, Mārupes 

novadā, daļas atsavināšanas darījuma noslēgšanas.   

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

tiesā Baldones ielā 1A, Rīgas tiesu namā.  

 

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

 

21. 

Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu „Spāņu valodas pulciņš”   

2018./2019. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmu „Spāņu valodas pulciņš” 

2018./2019. mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek 

nodrošināta izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

22. 

Par finansiālu atbalstu sportistam R.V. 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Piešķirt R.V., personas kods ______, finansiālu atbalstu 120,00 euro (viens simts 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus uz starptautisko turnīru „Belarus Ice Challenge”, no 

2018. gada 5. oktobra līdz 7. oktobrim Minskā, Baltkrievijā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu 

ar R.V., personas kods ______, likumisko pārstāvi R.V., personas kods ______, un biedrību „VHB 

Latvija”, reģ. Nr. ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „VHB Latvija”, 

reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. R.V., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim R.V., personas kods ______, un 

biedrībai „VHB Latvija”, reģ. Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt finansējuma 

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

domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.V., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim R.V., personas kods ______, un biedrībai  „VHB”, reģ. Nr. ______, abiem kopā 

un katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas 

mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

23. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai 

„Mārupes vizuālās mākslas studija” projekta „Mana Glezna 2018” īstenošanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ. Nr. ______, finansiālo 

atbalstu 700,00 euro (septiņi simti euro) apmērā projekta „Mana glezna 2018” īstenošanai, 2018. gada  

23. oktobrī novadot ceļojošās radošās darbnīcas Mārupes Konrādu parkā un Vecozolu pļavās, un no   

2018. gada 18. decembra līdz 2019. gada 22. janvārim, rīkojot un atklājot izstādi Mārupes ģimenes 

restorānā „Hercogs” saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar biedrību 

„Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, vienotais reģ. Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas, 

izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, vienotais reģ. 

Nr. ______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. Biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ. Nr. ______, nodrošināt saņemtā 

finansiālā atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 

pasākuma norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „ Mārupes Vizuālās Mākslas 

studija”, reģ. Nr. ______, 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). 

 

24. 

Par saistošo noteikumu „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība” pieņemšanu 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 18/2018 „Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” saskaņā ar Pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

 

25. 

Par nodarbību apmaksu pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālajām vajadzībām 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītību un kuriem ir 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu atzinums, un 

ir vismaz ar vienu no vecākiem deklarēti Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu 

nepārtrauktu gadu ir tiesības saņemt šādus pašvaldības apmaksātus pakalpojumus, ja tie netiek 

nodrošināti pašvaldības izglītības iestādēs: 

audiologopēda, Montessori pedagoga, speciālās izglītības pedagoga, smilšu terapijas, mūzikas un 

mākslas terapijas, ABA terapijas, runas attīstības korekcijas pakalpojumu 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 

100,00 EUR mēnesī.  

2. Pakalpojums ir saņemams uz līguma pamata, kuru slēdz Mārupes novada domes 

izpilddirektors ar pakalpojuma sniedzēju. Līgums ir noslēdzams uz vienu mācību gadu. To ir tiesības 

pārslēgt šī lēmuma spēkā esamības laikā.  

 

26. 

Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe.  

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā:  

1. Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.1  punktu un izteikt to šādā redakcijā:   

„2.1.7.1.  informēt dibinātājpašvaldību izglītības iestādes par valsts finansēto pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides programmu piedāvājumu, nepieciešamības gadījumā 

komplektējot mācību grupas;” 

2. Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.2  punktu un izteikt to šādā redakcijā:   

„2.1.7.2.  saskaņot dibinātājpašvaldību izglītības iestāžu  iesniegtās pedagogu profesionālās  

kompetences  pilnveides  programmas;” 

3. Grozīt 2. sadaļas 2.1.7.3  punktu un izteikt to šādā redakcijā:   
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„2.1.7.3.  izstrādāt pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides  programmas, izsniedzot 

apliecinājumus par programmas apguvi;” 

4. Grozīt  5. sadaļas 2. punktu  un izteikt to šādā redakcijā:  

„2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju 

skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtajiem datiem uz esošā kalendārā gada 1.jūliju, 

pēc principa:  

           2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto iedzīvotāju maksājums ir 2,1 EURO (divi EURO 

un 10cent) par deklarēto personu; 

          2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir 1,56 EURO  ( viens EURO 

un  56 centi ) par deklarēto personu;” 

 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi līdz 2018. gada  

30. novembrim  uz  e- adresi: olgerts.lejnieks@iksp.lv.  

 

27.1 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts”  

piešķiršanu un godalgas izmaksu Ivaram Punculim 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja 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, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, A. Puide, G. Ruskis),  „pret”  

nav, „atturas”  1 (N. Millere),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ivaram Punculim par ieguldījumu novada izaugsmē un attīstībā apbalvojumu  

„Goda raksts”. 

2. Izmaksāt Ivaram Punculim naudas balvu 600 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes 

Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

27.2 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts”  

piešķiršanu un godalgas izmaksu Agitai Pāvulei 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Agitai Pāvulei par ieguldījumu saimnieciskajā un kultūras jomā apbalvojumu  „Goda 

raksts”. 

2.Izmaksāt Agitai Pāvulei naudas balvu 600,00 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

3.Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu 

un grāmatvedības nodaļai. 

 

27.3 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts”  

piešķiršanu un godalgas izmaksu Ilzei Būmanei 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Ilzei Būmanei par ieguldījumu kultūras jomā apbalvojumu  „Goda raksts”. 

2.  Izmaksāt Ilzei Būmanei naudas balvu 600,00 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada domes Finanšu 

un grāmatvedības nodaļai. 

 

27.4 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma „Goda raksts”  

piešķiršanu un godalgas izmaksu Jānim Lagzdkalnam 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja 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, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis), (J. 

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

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

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Jānim Lagzdkalnam par ieguldījumu izglītības un sporta jomā apbalvojumu  „Goda 

raksts”. 

2. Izmaksāt Jānim Lagzdkalnam naudas balvu 600 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada Domes Finanšu 

un grāmatvedības nodaļai. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

28.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar 

tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu T.J. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst T.J., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 96,36 Eur 

(deviņdesmit seši euro un 36 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 8,03 Eur (astoņi euro  un 3 centi) 

par nekustamo īpašumu Gaujas iela ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, kas 

izveidojies par 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).  
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4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

28.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar 

tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu SIA „______” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „______”, reģ. Nr. ______ , nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1567,72 

Eur (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit septiņi euro un 72 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 

1572,59 Eur (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit divi euro un 59 centi).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

28.3 

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

dzēšanu biedrībai „______” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.3 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst Biedrība „______”,  reģ. Nr. ______,  nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu  

1,88 Eur (viens euro un 88 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 0,48 Eur (00 euro un  48 centi).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

28.4 

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

dzēšanu SIA „______” 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.4 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „______” reģ. Nr. ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 470,03 Eur 

(četri simti septiņdesmit euro un 3 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 512,98 Eur (pieci simti 

divpadsmit euro un  98 centi).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

28.5 

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

dzēšanu SIA „______” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.5 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „______”, reģ. Nr. ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 983,53 Eur 

(deviņi simti astoņdesmit trīs euro un 53 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 89,99 Eur 

(astoņdesmit deviņi euro un  99 centi).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

28.6 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu I.I. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.6 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst I.I., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 456,78 Eur (četri 

simti piecdesmit seši euro un 78 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 48,47 Eur (četrdesmit astoņi 

euro  un 47 centi) par nekustamo īpašumu Asteru iela ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  
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Nr. ______, kas izveidojies no 2008. gada līdz 2013. 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.  

 

28.7 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem  

saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu I.A. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.7 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst I.A., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 182,92 Eur 

(viens simts astoņdesmit divi euro un 92 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 11,38 Eur 

(vienpadsmit euro  un 38 centi) par nekustamo īpašumu Kokles iela ______, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______, kas izveidojies no 2011. 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.  

 

28.8 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un  

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu I.N. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.8 saskaņā ar pielikumu 

1. Dzēst I.N., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 102,18 Eur 

(viens simts divi euro un 18 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 34,02 Eur (trīsdesmit četri euro  

un 2 centi) par nekustamo īpašumu Zeltrītu iela ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, 

kadastra Nr. ______, un nekustamo īpašumu Pētera iela ______, Mārupe, kadastra Nr. ______, kas 

izveidojies no 2012. gada līdz 2014. 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 
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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.  

 

28.9 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar 

tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu E.M.K. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.9 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst E.M.K., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 7,00 Eur 

(septiņi euro un 00 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 1,87 Eur (viens euro  un 87 centi) par 

nekustamo īpašumu Skultes iela ______, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, kas izveidojies 

par 2017. gadu.  

 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.  

 

28.10 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu S.V. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.10 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst S.V., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 19,10 Eur 

(deviņpadsmit euro un 10 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 3,15 Eur (trīs euro  un 15 centi) par 

nekustamo īpašumu Mazcenu aleja ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, kas 

izveidojies par 2014. 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).  
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4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

28.11 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem 

saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu I.R. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.11 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst I.R., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 2783,44 Eur 

(divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit trīs euro un 44 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 952,68 

Eur (deviņi simti piecdesmit divi euro un 68 centi) par nekustamo īpašumu Silnieku iela _____, Mārupe, 

Mārupes novads, kadastra Nr. _____, kas izveidojies 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.  

 

28.12 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un  

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu I.J. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.12 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Dzēst I.J., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 492,18 Eur (četri 

simti deviņdesmit divi euro un 18 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 141,50 (viens simts 

četrdesmit viens euro  un 50 centi) par nekustamo īpašumu Pētera iela _____, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _____, kas izveidojies no 2010. gada līdz 2013. 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.  
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28.13 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu A.S. 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.13 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst A.S., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 100,64 Eur (viens 

simts euro un 64 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu  55,17 Eur (piecdesmit pieci euro un 17 centi) 

par nekustamo īpašumu Lielā iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____,  un Lielā iela 

_____, Mārupe, kadastra Nr. _____, kas izveidojies no 2012. gada līdz  

2015.  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.  

 

28.14 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu SIA „_____” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.14 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 21,66 Eur 

(divdesmit viens euro un 66 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 10,36 Eur (desmit euro un  36 

centi).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

28.15 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu SIA „_____” 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis), (no sēdes 

telpas uz brīdi izgājis deputāts N. Orleāns, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav, „atturas”  nav,   Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28.15 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst SIA „_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 258,52 Eur 

(divi simti piecdesmit astoņi euro un 52 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 23,65 Eur (divdesmit 

trīs euro un  65 centi).  

 2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta 2. daļai, kas nosaka, ka par 

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu 

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko 

personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

29. 

Par grozījumiem  nolikumā „Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka, patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja un Mārupes novada  

domes deputātu atlīdzības sistēmu” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Orleāns),  „pret”   1 (N. Millere), „atturas”  

2 (A. Puide, G. Ruskis),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt nolikumā „Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 

vietnieka, patstāvīgās komitejas priekšsēdētāja un Mārupes novada domes deputātu atlīdzības 

sistēmu” (apstiprināts ar Mārupes novada domes 2013. gada 7. augusta lēmumu Nr. 22, sēdes protokols Nr. 

4, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Mārupes novada domes 2014. gada 22. janvāra lēmumu Nr. 1, sēdes 

protokols Nr.1)  šādus grozījumus  

1.1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:  

„13. Mārupes novada domes deputātam par deputāta pienākumu pildīšanu mēnešalgu nosaka 

proporcionāli nostrādātajam laikam, stundas likmi aprēķina, dalot  Centrālās statistikas pārvaldes 

oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro, kuram tiek  piemērots koeficients 1,2, ar attiecīgā 

kalendāra gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī.” 

1.2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:  

14. Mārupes novada domes deputātu darba laiks tiek apmaksāts pamatojoties uz deputāta 

iesniegtu un personīgi parakstītu darba laika uzskaites atskaiti par iepriekšējā mēnesī nostrādāto stundu 

skaitu, pildot Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā paredzētos deputāta 

pienākumus. Atskaite ir iesniedzama domes administrācijā līdz nākamā mēneša 1. datumam, vai, ja 

1.datums iekrīt brīvdienā vai valsts svētku dienā, nākamajā darba dienā. Katrs deputāts personīgi atbild 

par atskaitē uzrādīto ziņu patiesumu” 

1.3. Izslēgt 15. punktu. 

 

2.  Lēmums ir piemērojams ar  2018. gada 1. oktobri. 

 

3. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lpp.  (pielikums Nr. 29). 
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30. 

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

plāna aktualizāciju 2017. – 2019. gadam 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot darba grupu Mārupes novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam 

rīcības plāna un investīciju plāna aktualizācijai 2017.– 2019. gadam šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītāja:  Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja; 

Darba grupas locekļi:     Pēteris Pikše, Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs; 

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

komitejas vadītāja; 

Mārtiņš Bojārs, domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas vadītājs; 

Ira Dūduma, Mārupes novada kultūras nama vadītāja, deputāte; 

Artis Dreimanis, Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs; 

Laima Levanoviča, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

Dace Štrodaha, Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktore, deputāte; 

Andris Puide, deputāts; 

Guntis Ruskis, deputāts; 

Raivis Zeltīts, deputāts; 

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

 

2. Darba grupai līdz šī gada 10. decembrim aktualizēt Mārupes novada attīstības 

programmas 2013. - 2019. gadam rīcības plānu un investīciju plānu 2017. – 2019. gadam un iesniegt 

apstiprināšanai Mārupes novada domei.  

 

31. 

Par nedzīvojamo telpu, Konrādu ielā 5, Mārupē, 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot Nodrošinājuma valsts aģentūrai, Nodokļu maksātāja kods: _____, bezatlīdzības 

lietošanā nedzīvojamās telpas ar inventarizācijas Nr. _____; _____; _____; _____; _____, ar kopēju 

platību 56,6 m2 (kopējā bilances vērtība 25 497,17 EUR), kas atrodas Konrādu ielā 5, Mārupē, kā arī 

biroja iekārtas – 7 (septiņus) biroja galdus, skapi un drēbju skapi, (ar kopējo bilances vērtību  

1016,00 EUR) uz 5 (pieciem) gadiem. 

 2. Nodot Nodrošinājuma valsts aģentūrai telpas ar mērķi nodrošināt Valsts policijas Rīgas 

reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa darbību.  

 3. Noteikt, ka Nodrošinājuma valsts aģentūra nodrošina bezatlīdzības lietošanā nodoto 

nedzīvojamo telpu uzturēšanu, kā arī sedz ar to saistītos izdevumus.  

 4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar Nodrošinājuma valsts 

aģentūru par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā, paredzot, ka Mārupes novada domei 

ir tiesības izbeigt līgumu vienpusēji, bez pušu rakstiskas vienošanās par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš 

rakstiski brīdinot Nodrošinājuma valsts aģentūru. 
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32. 

Par Noteikumu par Mārupes novada 

domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Noteikumus par Mārupes novada domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un 

kontroli saskaņā ar pielikumu.  

2. Noteikt, ka ar šo lēmumu apstiprinātie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī. 

3. Noteikt, ka Noteikumi par Mārupes novada domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un 

kontroli, kas apstiprināti ar Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 40, sēdes protokols 

Nr. 5, zaudē spēku 2018. gada 31. decembrī. 

4. Uzdot Iepirkumu nodaļai iepazīstināt domes iestāžu un struktūrvienību  darbiniekus ar 

šo lēmumu apstiprinātajiem noteikumiem, izsūtot informāciju elektroniski. 

 

33. 

Par Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

34. 

Par iepirkuma „Mārupes pamatskolas piebūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un 

autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei organizēt 

iepirkumu „Mārupes pamatskolas piebūves būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Līga Kadiģe 

komisijas locekļi: Kristaps Ločs 

Artis Dreimanis 

 Sigita Sakoviča 

 Valdis Kārkliņš 

 Guntars Igaunis 

 

komisijas sekretāre: Iveta Strūģe 
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35. 

Par iepirkuma „Jaunmārupes pamatskolas un Mārupes pamatskolas moduļa tipa būves 

būvprojekta izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

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

„Jaunmārupes pamatskolas un Mārupes pamatskolas moduļa tipa būves būvprojekta izstrāde, būvniecība 

un autoruzraudzība”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Līga Kadiģe 

komisijas locekļi: Kristaps Ločs 

Artis Dreimanis 

 Sigita Sakoviča 

Gunārs Svētiņš 

 Valdis Kārkliņš 

 Guntars Igaunis 

 

komisijas sekretāre: Inga Ķemere 

 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

36. 

Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 24, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha un _____ha platībā, 

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 24, Mārupē, Mārupes novadā, 

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 no N.M., personas kods _____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un 

uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un N.M., personas kods _____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 24, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, divām zemes vienībām aptuveni _____ha un _____ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 24, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, divu zemes vienību, aptuveni _____ha un _____ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), 
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pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu 

plānu izstrādi. 

37. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

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.Vintere, J. Lagzdkalns, N. Millere, G. Ruskis),  „pret”  nav, „atturas”  3 (N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

38.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.S. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.S., personas kods _____, finansiālu atbalstu 352,00 (trīs simti piecdesmit divi euro) 

euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību starptautiskās sacensībās „Inetrnational 

Maraton Santa Cruz de Tenerife 2018” un treniņnometnē Tenerifē, Spānijā, no 2018. gada 4. novembra 

līdz 16. novembrim, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā no 

tāmē paredzētajām, jeb 150,00 euro apmērā. 

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

kods _____, un biedrību „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. _____. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas 

Vieglatlētikas savienība” uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. D.S., personas kods _____, un biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. _____, 

abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par tā 

izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.S., personas kods _____, un 

biedrībai „Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. _____, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi 

atmaksāt Mārupes novada 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). 

 

38.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam D.D. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.D., personas kods _____, finansiālu atbalstu 325,00 (trīs simti divdesmit pieci euro) 

euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību  BMX FLATLAND CONTEST 2018 
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sacensībās Veresegyhaz pilsētā Ungārijā, no 2018. gada 24. novembra līdz 25. novembrim, paredzot, ka 

ar dzīvošanu saistītās izmaksas sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē paredzētajām, jeb 40,00 

euro apmērā. 

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

kods _____, un biedrību „Baltic BMX School”, reģ. Nr. _____. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Baltic BMX 

School” uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. D.D., personas kods _____, un biedrībai „Baltic BMX School”, reģ. Nr. _____, abiem kopā 

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

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.D., personas kods _____, un 

biedrībai „Baltic BMC School”, reģ. Nr. _____, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt 

Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

38.3 

Par finansiālu atbalstu sportistei A.Š. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 38.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.Š., personas kods _______, finansiālo atbalstu 260,00 euro (divi simti 

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

19. oktobra līdz 27. oktobrim. 

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

personas kods  _____. 

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

Nr. ______. 

4. A.Š., personas kods  ______, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

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

izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.Š., personas kods  ______, atmaksāt 

Mārupes novada 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). 

 

39.1 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā N.M. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39.1 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apbalvot sportistu N.M., personas kods ______, par izciliem sasniegumiem Starptautiskā 3x3 

basketbola turnīrā Helsinkos, Somijā, komandas „BK Mārupe” sastāvā, pārstāvot Mārupes novadu un 

Latviju, ar naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.  

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

N.M., personas kods ______, naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti euro) apmērā uz kontu a/s 

„Swedbank”, Nr. ______.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

39.2 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā A.K. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apbalvot sportistu A.K., personas kods _______, par izciliem sasniegumiem Starptautiskā 3x3 

basketbola turnīrā Helsinkos, Somijā, komandas „BK Mārupe” sastāvā, pārstāvot Mārupes novadu un 

Latviju, ar naudas balvu 700,00 euro (septiņi simti euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.  

2.Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt A.K., 

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

Nr. ______.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

40. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumā Nr. 29 

(sēdes protokols Nr. 6) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

D. Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, R.Zeltīts, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis,  N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 39.2 saskaņā ar pielikumu: 

Atzīt Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa lēmuma Nr. 29 (sēdes protokols Nr. 6) 1.2., 

1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 2.4., 2.7., 3., 5.2., 7., 8. un 13. punktus par spēku zaudējušiem.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         /paraksts/             Mārtiņš Bojārs  

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2018. gada  2. novembrī. 


