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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2019.gada  29.maijā  Nr.7 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Raivis  Zeltīts, Gatis Vācietis, 

Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Andris Puide, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Andrejs  Kirillovs, Jānis 

Lagzdkalns, Edgars Jansons, Normunds Orleāns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāti:  
Sigita Sakoviča – slimības lapa, 

Nadīna Millere – atvaļinājums. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure. 

 

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. 

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

3.Par zemes lietošanas mērķa maiņu (2 gab.). 

4.Par nekustamā īpašuma “Galiņi”, Mārupes novads, kadastra Nr.________, daļas, aptuveni 

________ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

5.Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 43, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

pieņemšanu dāvinājumā. 

6.Par nekustamā īpašuma “Veczariņu iela”, Mārupe, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, 

________ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

7.Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Grūdupi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. _____), detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

8.Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. ________), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 
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9.Par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr. ________) un „Rēviņas A” (kadastra 

apzīmējuma Nr. ________), Mārupē, Mārupes novadā,  detālplānojuma pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

10.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra  

Nr. ________), “Sniegi” (kadastra Nr. ________), “Alberti” (kadastra Nr. ________) un īpašuma 

“Miķelīši” 2.zemes vienībā (kadastra apzīmējums ________), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā . 

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

detālplānojuma apstiprināšanu. 

12.Par Mārupes novada domes 2019.gada 27.februāra lēmuma Nr.17 (sēdes protokols Nr.2) 

atcelšanu. 

13.Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, 

Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu 

novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību Grantu programmā „(Ie)dvesma” sadarbībā ar AS „SEB 

banka””. 

14.Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. 

 

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

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

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

uzdevuma veikšanai”. 

17.Par konkursa „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai” (teniss) rezultātiem. 

18.Par ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu. 

19.Par G.S. atbrīvošanu no Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa amata un bāriņtiesas locekļa amata 

vietas likvidēšanu. 

20.Par Jaunmārupes pamatskolas Attīstības plāna 2019.-2023.gadam saskaņošanu. 

21.Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu 2019./2020., 2020./2021. un 

2021./2022.mācību gadam saskaņošanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

22.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.29/2016 “Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”. 

23.Par sūdzības izskatīšanu. 

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

soda naudas dzēšanu. 

25.Par Mārupes novada pašvaldības mantas pārņemšanu no AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”. 

26.Par grozījumiem Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumos. 

 

Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti: 

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

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

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

mērķa noteikšanu (2 gab.). 

30.Par grozījumu Mārupes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2019 

“Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā”. 

31.Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam īstenošanas uzraudzības 

pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu. 

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

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

mērķa noteikšanu (4 gab.). 

34.Par iepirkuma “Mēbeļu piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 
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35.Par zemes nodošanu biedrībai īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā sacensību rīkošanai. 

36.Par pārjaunojuma līguma par dzīvojamo telpu īri noslēgšanu. 

 

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

lēmumprojektiem. 

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

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

J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (N.Millere, S.Sakoviča 

attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret” nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  

nolemj: 

 Iekļaut domes sēdē  domes priekšsēdētāja  iesniegtos lēmumprojektus. 

  

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

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

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

J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (N.Millere, S.Sakoviča 

attaisnojošu iemeslu dēļ 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. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

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

J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav,  „atturas”  

nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Jaunmārupē,  Ozolu iela 1A,  kadastra 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t. sk. ēkām,  atstāt 

spēkā esošo adresi  Ozolu iela 1A, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______zemes lietošanas mērķus – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101),  ______ha platībā, un individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)  - ______ha platībā. 

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi  

Segliņu iela 18, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi  

Segliņu iela 20, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi  

Segliņu iela 22, Jaunmārupe, Mārupes novads. 
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9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi  

Segliņu iela 24, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

12. Piešķirt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Segliņu iela , Jaunmārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101).  

12.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav,  „atturas”  

nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lapiņas-3”, kadastra Nr. ______, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ______, ______ha platībā, un piešķirt adresi Penkules iela 132, Mārupe, Mārupes novads, un 

atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi -  zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, adresi Kantora iela 

138, Mārupe, Mārupes novads. 

 3.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

lietošanas mērķi  - zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

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

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

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

 

Uz domes sēdi ierodas deputāti Edgars Jansons  

un Jānis Lagzdkalns, turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

3.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, E.Jansons, 

J.Lagzdkalns),  „pret” nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Bebru iela 7A, kadastra Nr. ______, ______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 
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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). 

 

3.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ozolu iela 26, 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 nekustamā īpašuma “Galiņi”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, 

daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Galiņi”, 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.S., personas kods ______, 

ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un S.S., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība pieņem 

dāvinājumā nekustamā īpašuma “Galiņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļu, ______ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās 

uzmērīšanas darbus), un sedz īpašniecei darījuma rezultātā radušās kadastrālās uzmērīšanas izmaksas 

attiecībā uz nodalīto zemes vienību. 

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

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Galiņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes 

kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi nodalītai zemes vienībai. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 43, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, pieņemšanu dāvinājumā 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt dāvinājumā no A.Ž., personas kods ______, un E.Ž., persona kods ______, katram 

piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma Vārpu iela 43, Mārupe, Mārupes novads, kadastra 

Nr. ______, kas sastāv no trīs zemes vienībām, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai 

un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Vārpu iela 43, Mārupe, 

Mārupes novads, kadastra Nr. ______, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un A.Ž., personas 

kods ______, E.Ž., personas kods ______, saskaņā ar pielikumu. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Vārpu iela 43, Mārupe, Mārupes novads, kadastra 

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

nodevas zemesgrāmatā. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Veczariņu iela”, Mārupe, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, ______ ha  platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt dāvinājumā no SIA “______”, reģ.Nr. ______, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, 

nekustamo īpašumu Veczariņu iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, ar 

mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

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

un SIA “______”, reģ.Nr.______, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

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

valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

7. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Grūdupi”, Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pie 2014.gada 4.septembra administratīvā līguma Nr.05/2014 par detālplānojuma 

nekustamajam īpašumam ”Grūdupi” ar kadastra Nr. ______ realizāciju pa daļām Pārjaunojuma līguma 

slēgšanas atļaut grozīt detālplānojuma īstenošanas nosacījumus, ietverot sekojošas izmaiņas vai 

papildinājumus pēc būtības: 

1.1. Otrajā izbūves kārtā paredzēto ielu un inženierkomunikāciju izbūvi un attiecīgi zemes 

vienību sadali, atļaut īstenot pa daļām: 

https://www.lursoft.lv/adrese/kaugurciema-iela-6a-jurmala-lv-2016
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1.1.1. pirmajā daļā izbūvēt projektēto ielu zemes vienībā Nr. 29 – Krēsliņu ielas posmu, un 

nodalīt zemes vienības Nr.2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 un 21, kurām piekļuve plānota no Krēsliņu ielas; 

1.1.2. otrajā daļā izbūvēt projektēto ielu zemes vienībā Nr. 30 – Grūdupu ielas posmu, un nodalīt 

zemes vienības Nr.10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 un 27, kurām piekļuve plānota no Grūdupu ielas; 

1.2. Pagarināt detālplānojuma otrās izbūves kārtas īstenošanas kopējo termiņu līdz  2021.gada 

31.septembrim. 

1.3. Izslēgt līguma 1.5 punktā nosacījumu par sakaru tīklu un servitūta ceļa izbūvi, paredzot , 

ka elektronisko sakaru tīklu izbūvi pēc nepieciešamības individuāli; 

1.4. Izslēgt līguma 3.3  un 4.1 punktus - nosacījumu par servitūta nodibināšanu, paredzot, ka 

piekļuve zemes vienībai Nr.27 tiek nodrošināta no Grūdupu ielas detālplānojuma otrās izbūves kārtas 

ietvaros 

1.5. Izslēgt līguma 3.6 punktu, paredzot, ka ielu cietā seguma izbūvi veic detālplānojuma otrās 

izbūves kārtas ietvaros; 

1.6. Papildināt līgumu ar nosacījumiem par izbūvēto un ekspluatācijā nodoto ielu un 

inženierkomunikāciju nodošanu pašvaldībai un inženierkomunikāciju turētājiem. 

1.7. Paredzēt iespēju pašvaldībai lemt par zemes vienību Nr.29  un 30  atsavināšanu pēc ielas 

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

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

termiņā veikt ielas izbūves 2.posma realizāciju. 

1.8.  Noteikt detālplānojuma īstenotājiem pienākumu, nododot īpašuma tiesības uz atsevišķām 

zemes vienībām, tās nodrošināt ar piekļuvi pa Krēslinu un Grūdupu ielām; 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotājiem – 

nekustamā  īpašuma  ”Grūdupi” (kadastra Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem 

Pārjaunojuma līgumu administratīvajam līgumam Nr.05/2014 par detālplānojuma nekustamam īpašumam 

“Grūdupi” (kadastra Nr. ______), Mārupes novadā, realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.  

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

īpašuma  ”Grūdupi” (kadastra Nr. ______) Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekus.  

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, 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. 

 

9. 

Par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr. ______) un „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma 

Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā,  detālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

„pret” nav,  „atturas” 1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Nodot nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr. ______) un „Rēviņas A” (kadastra 

apzīmējuma Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā,  detālplānojuma pilnveidoto redakciju 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. 

 

10. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr. ______), 

“Sniegi” (kadastra Nr. ______), “Alberti” (kadastra Nr. ______) un īpašuma “Miķelīši” 2.zemes 

vienībā (kadastra apzīmējums ______), 

Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr. ______), “Sniegi” 

(kadastra Nr. ______), “Alberti” (kadastra Nr. ______) un īpašuma “Miķelīši” (kadastra Nr. ______) 

2.zemes vienībā, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā.  

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

atbilstoši nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr. ______), “Sniegi” (kadastra Nr. ______), “Alberti” 

(kadastra Nr. ______) un īpašuma “Miķelīši” (kadastra Nr. ______) 2.zemes vienības, Mārupē, Mārupes 

novadā, teritorijai ______ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamo īpašumu “Maldari” (kadastra Nr. ______), “Sniegi” (kadastra Nr. ______), 

“Alberti” (kadastra Nr. ______) un īpašuma “Miķelīši” (kadastra Nr. ______) 2.zemes vienībā, Mārupē, 

Mārupes novadā ,īpašniekiem, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

11. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

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

Nr. ______), detālplānojumu. 

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

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 
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2.1. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta ne ātrāk, kā juridiski ir nodrošināta piekļuve 

detālplānojuma teritorijai pa Vējiņu ielu, ko apliecina visu saistīto īpašumu zemesgrāmatās reģistrēts 

nodibināts ceļa servitūts vai Vējiņu iela ir reģistrēta kā Mārupes novada pašvaldības  īpašums. 

2.2. Detālplānojuma īstenotāji veic ielas izbūvi, ko atļauts īstenot divos posmos: 

2.2.1. pirmā posmā – ielas izbūve ar šķembu segumu (būvprojektā paredzot arī lietus ūdens 

drenāžas izbūvi), ko veic pirms teritorijas reālās sadales atsevišķās zemes vienībās; 

2.2.2. otrā posmā – ceļa cietā seguma un labiekārtojuma elementu (ielas apgaismojums, ietves) 

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

2.3. Detālplānojuma īstenotāji nodrošina sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu un 

ūdensapgādes tīklu izbūvi Mazajā vējiņu ielā (zemes vienībā Nr.15), pieslēdzoties Mārupes 

centralizētajiem tīkliem.  

2.4. Centralizēto sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu izbūve realizējama ne vēlāk kā 2 gadu 

laikā pēc tam, kad kanalizācijas tīkls izbūvēts pa Vējiņu ielu ar pieslēgumu centralizētajai sistēmai uz 

Rožu ielas. Līdz tam, tikai kā pagaidu risinājumu atļauts izmantot hermētiski izolētu notekūdeņu 

krājrezervuārus, paredzot to likvidāciju pēc centralizēto sistēmu izbūves Vējiņu ielā. 

2.5. Detālplānojuma īstenotāji izbūvē sadzīves notekūdeņu savākšanas tīklu pa Vējiņu ielu no 

zemes vienības Nr.15 līdz pieslēguma vietai uz Rožu ielas, gadījumā, ja šo tīklu izbūve līdz 2023.gada 

31.decembrim nav īstenota Mārupes novada ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

īstenotā projekta ietvaros, un nav saņemts apliecinājums par šī projekta termiņa pagarinājumu.  

2.6. Zemes vienību sadali atļauts pēc tam, kad līdz atdalāmajai zemes vienībai ir izbūvēta iela 

vismaz šķembu līmenī un izbūvēti ūdensvada tīkli, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

sastādītie akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā.  

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

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

ūdensapgāde un izbūvēta elektroapgāde. 

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

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

2.9. Pēc ielas zemes vienībā Nr.15 izbūves vismaz šķembu līmenī un nodošanas ekspluatācijā, 

Detālplānojuma īstenotājiem un nākamiem Detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, jānodrošina tās 

publiska pieejamība un koplietošanas funkcija, kā arī caurbraukšanas funkcija.  

2.10. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ielu 

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

izbeigšanas brīdim.  

2.11. Pēc ielas pilnīgas izbūves, ko apliecina akti par ielas nodošanu ekspluatācijā, ielas 

nododamas pašvaldībai, vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem.  

2.12. Ielas var atsavināt pašvaldībai arī pēc ielas būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) 

pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta attiecīga vienošanās un, ja ir iespējams nodrošināt 

Detālplānojuma iekšējo ielu caurbraukšanas funkciju, bet vienlaikus šādā situācijā pašvaldība neuzņemas 

saistības noteiktā termiņā veikt ielas izbūves 2.posma realizāciju. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne 

ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

3.3. Detālplānojuma īstenošana var tikt uzsākta ne ātrāk, kā juridiski ir nodrošināta piekļuve 

detālplānojuma teritorijai pa Vējiņu ielu. 

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 Rožu iela 31, 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), īpašniekiem 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. 



10 
 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

 

12. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 27.februāra lēmuma Nr.17 

(sēdes protokols Nr.2) atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 27.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma „I-27 

Mazā Gramzdas iela”, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 002 0075, atsavināšanu”. 

 

13. 

Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, 

Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu 

novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību Grantu programmā 

„(Ie)dvesma” sadarbībā ar AS „SEB banka”” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt un apstiprināt Mārupes novada domes dalību Grantu programmā un sadarbības 

veidošanā, un noslēgt sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, Olaines 

novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību 

un AS “SEB banka”. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas 

pilsētas pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, 

Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, ar tiesībām izveidotai sadarbības apvienībai 

slēgt līgumu par turpmāku sadarbību ar AS “SEB banka”. 

3. Uzdot Mārupes novada domes Attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības attīstības konsultantei 

organizēt  sadarbības līguma slēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas pašvaldību, 

Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un Stopiņu novada 

pašvaldību. 

4. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas, līdz tā izpildes pabeigšanai, pilnvarot pārstāvēt 

Mārupes novada domi izveidotajā sadarbības apvienībā Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 

konsultanti Jolantu Kursišu. 

5. Izbeigt noslēgto 2018.gada 19.aprīļa Līgumu darbību līdz ar jaunā sadarbības līguma 

noslēgšanu un turpināt sadarbību saskaņā ar jauno līgumu. 
 

14. 

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

nodošanu publiskajai apspriešanai 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

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

pilnveidoto redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu un pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes 

vēstis” un publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

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

 

15.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.G., personas kods ______, finansiālu atbalstu  160,00 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās “9th European open championship”, 

kas norisināsies Stambulā, Turcijā, no 2019.gada 22.jūnija līdz 26.jūnijam, t.i., sacensību dalības maksas, 

ceļa izdevumu 100% apmērā un dzīvošanas izdevumu 50% apmērā segšanai. 

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

kods ______. 

3. Finansējumu pārskaitīt Elizavetai Gavrilovai, personas kods ______, uz kontu A/S 

“Swedbank”, ______. 

4. E.G., 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, E.G., personas kods  ______, atmaksāt Mārupes 

novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A.D.G., personas kods ______, finansiālu atbalstu  720,00 euro (septiņi simti divdesmit 

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

grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no 

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

http://www.marupe.lv/


12 
 

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

kods ______, likumisko pārstāvi (māti) D.G., personas kods ______, un biedrību “Latvijas Paukošanas 

federācija”, reģ.Nr. ______. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Latvijas Paukošanas 

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

4. A.D.G., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.G., personas kods ______, un 

biedrībai “Latvijas Paukošanas federācija”, reģ.Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad A.D.G., personas kods ______, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) D.G., personas kods ______, un biedrībai “Latvijas Paukošanas federācija”, reģ.Nr. 

______, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

15.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību sacensībās un treniņnometnēs paukošanā 

2019.gadā, saskaņā ar grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu 

segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) O.S., personas kods ______. 

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

likumiskajam pārstāvim O.S., personas kods ______, uz kontu A/S “Luminor banka”, Nr. ______, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. A.S., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim O.S., personas kods ______, nodrošināt 

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

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.S., personas kods ______, likumiskajam 

pārstāvim O.S., 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). 

 

16. 

Par konkursu 

“Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu (pielikums Nr.1), pilnvarojot veikt likuma “Par pašvaldībām” 

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

uzdevumu  - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (īslaicīgu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju 

institūcijā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem) ar līguma termiņu – trīs gadi no līguma noslēgšanas 

brīža, ar: 

1.1. Biedrību “Cerību spārni”, reģ.Nr. ______, juridiskā adrese “Peltes”, Institūta ielā 5A, 

Siguldas pagastā, Siguldas novadā, LV-2150; 

1.2. Biedrību “DIŽVANAGI”, reģ.Nr. ______, juridiskā adrese Jēkaba Janševska ielā 7/9-29, 

Liepājā, LV-3401; 

2.  Publicēt noslēgtos Deleģēšanas līgumus Mārupes novada domes tīmekļa vietnē. 

 

17. 

Par konkursa „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” (teniss) rezultātiem 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt SIA “Mārupes Tenisa skola”, reģ.Nr. ______, tiesības slēgt līdzdarbības līgumu, 

pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktā paredzēto pašvaldības 

autonomo funkciju  - iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana daļā par  „Sporta izglītības 

interešu programmas tenisā”  īstenošanu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā laika 

periodā no līguma noslēgšanas brīža  līdz 2021.gada 31.maijam. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt līdzdarbības līgumu ar SIA 

“Mārupes Tenisa skola”, reģ.Nr. ______, saskaņā ar pielikumu nākošajā dienā pēc tam, kad beidzas 

līdzdarbības līguma Nr. ______ darbības termiņš, bet ne ātrāk kā SIA “Mārupes Tenisa skola”, 

reģ.Nr.______, iesniedz un domes izveidotā komisija apstiprina pārskatu par iepriekš noslēgtā 

līdzdarbības līguma izpildi. 

3. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu līdzdarbības līguma izpildes nodrošināšanai līdz 

20 000 euro gadā, 2019.gadā  un 2021.gadā – līdz 10 000 euro.  

 

18. 

Par ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju plāna 2019.-2021.gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Nacionālā veselības dienesta iesniegto Ģimenes ārstu darbības pamatteritoriju 

plānu Mārupes novadā 2019.-2021.gadam saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Par minēto lēmumu informēt Nacionālās veselības dienestu. 
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19. 

Par G.S. atbrīvošanu no Mārupes novada Bāriņtiesas  

locekļa amata un bāriņtiesas locekļa amata vietas likvidēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atbrīvot G.S., personas kods ______, no Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa amata  ar 

2019.gada 9.maiju.  

2.Ar 2019.gada 9.maiju Mārupes novada Bāriņtiesā likvidēt vienu bāriņtiesas locekļa amata vietu. 

 

20. 

Par Jaunmārupes pamatskolas Attīstības plāna 2019.-2023.gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas Attīstības plānu 2019.-2023.gadam  
 

21. 

Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu 2019./2020., 2020./2021.  

un 2021./2022.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2019./2020., 

2020./2021. un 2021./2022.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek 

nodrošināta izglītības iestāžu un Izglītības dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

 

22. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29/2016 

“Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1.Publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā saistošos noteikumus Nr.7/2019 “Grozījumi 

Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.29/2016 “Mārupes novada 
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kapsētu uzturēšanas noteikumi”” redakcijā, kādā tie tika pieņemti ar Mārupes novada domes 2019.gada 

27.marta lēmumu Nr.30 (sēdes protokols Nr.3). 

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

zināšanai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

“Mārupes Vēstis”. 

 

23. 

Par sūdzības izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noraidīt J.Z  sūdzību par nemantiskā zaudējuma atlīdzināšanu. 

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

rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

24. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar 

tiem saistītās nokavējuma naudas  un soda naudas dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu šādām personām:  

 

Nr.p.k. Persona Īpašuma adrese Pamat- 

Parāds 

EUR  

Nodokļa iekasēšanas 

neiespējamības 

pamats 

1.  V.Ž., 

dzimis ______., 

Dzeņu iela ______, Vētras,  

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

9.30 25.09.2015. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2015.gadu 

2.  A.Z., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______, Skulte, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

 

Skultes iela ______, Skulte, 

Mārupes novads,  

kadastra Nr. ______ 

4.74 

10.40 

 

2.34 

 

05.03.2015. tiesas 

lēmums, Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2014.gadu un 

2015.gadu.  

3.  J.Š., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______, Skulte, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______; 

Skultes iela ______ Skulte, 

Mārupes novads,  

kadastra Nr. ______. 

7.80 

 

 

1.77 

10.01.2014. tiesas 

lēmums. 

Citi   īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies par 

2014.gadu 
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4.  I.S., 

personas kods ______ 

Ziedoņu iela ______, Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

3.81 08.05.2012 tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

5.  V.S., 

personas kods ______ 

Tīraines ______, Mārupes 

novads, 

kadastra Nr. ______ 

7.32 

 

Minētais nekustamais 

īpašums nepiederēja, 

to nomāja. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 2014. 

un 2015.gadu 

6.  G.S., 

personas kods ______ 

Ošu iela ______, Jaunmārupe, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

2.25 

 

02.05.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 

7.  I.O., 

personas kods ______ 

Zeltiņu iela ______, Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

1.58 10.11.2010. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2010.gadu 

8.  A.M.,  

personas kods ______ 

Skultes iela ______, Skulte, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

 

2.75 13.06.2013. pirkuma 

līgums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

 

 

 

9.  SIA “______” 

reģ.Nr.______ 

“______”, Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

5.78 

 

01.12.2016. noslēgts 

pirkuma līgums. 

13.02.2019. SIA 

“______likvidēta. 

Parāds izveidojies par 

2016.gadu 

 

 

10.  T.L., 

 personas kods ______ 

Viršu iela ______, Tīraine, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

7.92 

14.89 

07.12.2010. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies pirms 

2012.gada 

11.  A.L.,  

personas kods ______ 

Baltlāču iela ______, Mārupe 

kadastra Nr. ______ 

8.09 

5.96 

19.04.2016. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2016.gadu 

12.  SIA “______” 

reģ.Nr. ______ 

“______”, Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

1.05 08.09.2016.noslēgts 

pirkuma līgums. Citi 

īpašumi nepieder, 

parāds izveidojies par 

2016.gadu 

13.  G.I.,  

Personas kods ______ 

Silaputniņu iela ______, 

Mārupe, 

0.70 

 

05.06.2015. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 
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kadastra Nr. ______ nepieder, parāds 

izveidojies par 

2015.gadu 

14.  A.G., 

personas kods ______ 

Vīndedžu iela ______, Vētras, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

0.93 16.11.2016. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2016.gadu 

15.  K.B.-S., 

personas kods ______ 

Mazā Spulgu iela ______, 

Mārupe 

kadastra Nr. ______ 

 

Mazā Spulgu iela ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

14.92 

 

 

 

8.52 

17.05.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2013.gadu 

16.  A.B.-V.,  

personas kods ______ 

Zeltrītu iela ______, Mārupe 

kadastra Nr. ______ 

Zeltrītu iela ______, Mārupe,  

kadastra Nr. ______ 

9.19 

 

 

0.63 

11.08.2014. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2014.gadu 

17.  R.B.,  

personas kods ______ 

“______”,  

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

1.39 

 

Mirusi. 

17.10.2016.mantojuma 

apliecība. Parāds 

izveidojies par 

2016.gadu 

18.  K.S., 

personas kods ______ 

Mazā Zemturu iela ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

 

Mazā Zemturu iela ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

12.57 

 

 

 

6.17 

25.07.2014. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2014.gadu 

19.  A.K., 

personas kods ______ 

Skultes iela ______, Skulte, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

Skultes iela ______, Skulte,  

kadastra Nr. ______ 

14.98 

 

 

8.37 

14.08.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2013.gadu 

 

 

20.  J.K., 

personas kods ______ 

Veczariņu iela ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

10.08 

 

15.06.2016. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2016.gadu 

21.  K.K. 

personas kods ______ 

Veczariņu iela ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

8.00 15.06.2016. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2016.gadu 

22.  A.D., 

personas kods ______ 

Vecozolu iela ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

 

0.15 

 

 

 

4.48 

26.03.2012. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu 
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Vecozolu iela ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

23.  D.U. 

personas kods ______ 

Mazcenu aleja ______, 

Mārupe,  

kadastra Nr. ______ 

 

Mazcenu aleja ______, 

Mārupe 

kadastra Nr. ______ 

 

Mazcenu aleja ______, 

Mārupe, 

kadastra Nr. ______ 

 

Mazcenu aleja ______, 

Mārupe 

kadastra Nr. ______ 

14.95 

 

 

 

12.67 

 

 

 

12.22 

 

 

 

1.98 

21.08.2013. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2012.gadu, 2013.gadu. 

24.  S.J., 

 personas kods ______ 

Mazcena Nr. ______,  

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

14.54 Īpašums pieder domei. 

Persona to nomāja. 

Līgums pārtraukts. 

Parāds izveidojies par 

2012.gadu un 

2013.gadu. 

25.  M.F., 

personas kods ______ 

Viršu iela ______, Tīraine, 

Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______ 

10.41 

 

01.04.2015. tiesas 

lēmums. Citi īpašumi 

nepieder, parāds 

izveidojies par 

2014.gadu, 2015.gadu. 

26.  V.Ž.-A., 

personas kods ______ 

______, Tīraine, Mārupes 

novads, 

kadastra Nr. ______ 

14.70 

10.00 

Īpašums pieder domei. 

Persona to nomāja. 

Līgums pārtraukts. 

Parāds izveidojies par 

2012.gadu, 2013.gadu 

un 2014.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 Mārupes novada domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu 

(ievērojot fizisko personu datu aizsardzību).  

4.Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

25. 

Par Mārupes novada pašvaldības mantas pārņemšanu 

no AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, E. Jansons),  „pret” 1 

(A.Kirillovs),  „atturas”  1 (N.Orleāns),   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi” turējuma tiesības uz 

sekojošiem īpašumiem:  

1.1. Nekustamais īpašums Skultes ielā 20, Skultē, Mārupes novadā (zeme-stadions), ar 

kadastra  Nr.  ______;  

1.2. Nekustamais īpašums Pakalniņu ielā 6, Tīrainē, Mārupes novads, ar kadastra Nr. ______. 

1.3. Nekustamais īpašums Skultes ielā 17-1, Skultē (pasts), ar kadastra Nr. ______; 

1.4. Nekustamais īpašums Skultes ielā 15-1, Skultē  (kantoris), kadastra Nr.  _____; 

1.5. Nekustamais īpašums – būve ar kadastra apzīmējumu ______ (pirts), kas ietilpst Mārupes 

novada domei piederošā nekustamā īpašuma sastāvā Skultes ielā 23,  Skultē, ar kadastra Nr. ______.  

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemt 

lēmuma 1.punktā norādītos īpašumus.  

3. Nododamiem nekustamajiem īpašumiem nodošanas brīdī ir jābūt atbrīvotiem no 

kapitālsabiedrības un trešo personu mantām, tie nedrīkst būt iznomāti, patapināti vai kā savādāk nodoti 

trešo personu ilgtermiņa un īstermiņa lietošanā (ar un bez atlīdzības), nekustamajiem īpašumiem ir jābūt 

lietošanai derīgā tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kādā tie ir bijuši turējumā nodošanas brīdī, 

ņemot vērā dabisko nolietojumu.  

 

26. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumos 

Ziņo komitejas vadītājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  7 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. Vācietis,  G. 

Ruskis, J. Lagzdkalns),  „pret” 1 (E.Jansons),  „atturas”  7 (A.Kirillovs, I.Dūduma, A.Vintere, N.Orleāns, 

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

 

Sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34.panta trešajai daļai, 

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

27. 

Par Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

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

(P.Pikše, kā ieinteresētās 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 saskaņā ar pielikumu: 

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

Pēterim Pikšem  ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas  no 2019.gada 8.jūlija līdz 

2019.gada 21.jūlijam, par nostrādāto laika periodu no 2018.gada 26.jūnija līdz 2019.gada 25.jūnijam. 

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

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

un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja  mēnešalgas. 
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28.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, P.Pikše), „pret” nav,  „atturas”  5 (E.Jansons, A.Puide, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

28.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10  balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, P.Pikše), „pret” nav,  „atturas”  5 (E.Jansons, A.Puide, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

29.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.29.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela ______, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t.sk. dzīvojamai 

mājai, atstāt spēkā esošo adresi Penkules iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

29.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.29.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mazā Kurpnieku iela _, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Mazā Kurpnieku iela _, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

30. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos  

Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2019.gada 

27.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2019 “Par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes novadā”, 

saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

 

31. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam īstenošanas uzraudzības 

pārskata par 2018. gadu apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

3 (E.Jansons, A.Puide, A.Kirillovs),   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam īstenošanas 

uzraudzības pārskatu par 2018.gadu. 

2. Publicēt pārskatu “Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam 

īstenošanas uzraudzības pārskats par 2018. gadu” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.–2019.gadam 

īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018.gadu apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.  

 

32.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.32.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

2019.gada 5.marta līdz 19.martam, saskaņā ar izdevumu tāmi, paredzot, ka  dzīvošanas izdevumi sedzami 

50% apmērā no paredzētajām izmaksām. 

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

un biedrību “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ______. 

3.Finansējumu pārskaitīt biedrībai “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ______, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. R.P., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ______, 

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

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

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

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

Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

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). 

 

32.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

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

(G.Ruskis, kā ieinteresētās 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.32.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt O.M., personas kods ______, finansiālu atbalstu 180,00 euro (viens simts astoņdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Pasaules čempionāta BMX sacensībās, 

kas norisināsies Zolderā, Beļģijā no 2019.gada 21.jūlija līdz 26.jūlijam, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās 

izmaksas ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) A.M., personas kods ______. 
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3.Finansējumu pārskaitīt A.M., personas kods ______, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ______, 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. O.M., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.M., personas kods ______, 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

pārstāvim (tēvam) A.M., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

33.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.33.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Lielā iela 48, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Lielā iela 48, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

33.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.33.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 83A, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 
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2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Penkules iela 83A, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

33.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

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

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.33.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 72, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Penkules iela 72, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

33.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

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

(I.Dūduma no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,  „atturas”  

nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33.4 saskaņā ar pielikumu: 
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  1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 68, kadastra  

Nr.8076 003 0703, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc 

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Penkules iela 68, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

34. 

Par iepirkuma “Mēbeļu piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

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

(I.Dūduma no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,  „atturas”  

nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Mēbeļu piegāde”. 

 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Staņislavs Petrovskis 

  

komisijas sekretāre: Iveta Strūģe 

 

3. Plānotā līguma summa  -  līdz 143 999,99 EUR bez PVN. 

35. 

Par zemes nodošanu biedrībai īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā sacensību rīkošanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, E. Jansons, N. Orleāns),  (I.Dūduma, 

D.Štrodaha no sēdes telpas izgājušas, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (G.Ruskis, kā 

ieinteresētās persona, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 37.panta 11.punktu, balsojumā par 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ______, bez atlīdzības izmantot 

2019.gada 8. un 9.jūnijā  pašvaldības nekustamo īpašumu “Laukkalniņi”, ar kadastra Nr. ______, Latvijas 
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BMX čempionāta 3. posma un Mārupes BMX kausa sacensību dalībnieku un skatītāju automašīnu un telšu 

novietošanai.  

2. Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei nodrošināt nekustamā īpašuma 

“Laukkalniņi”, ar kadastra Nr. ______, nodošanu biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ______, ne 

vēlāk kā vienu dienu pirms tā izmantošanas uzsākšanas un pieņemšanas atpakaļ no biedrības “Mārupes 

BMX klubs”, reģ.Nr. ______, ne vēlāk kā vienu dienu pēc izmantošanas pabeigšanas, par visu 

izmantošanas laiku, ieskaitot pieņemšanas un nodošanas dienas, noslēdzot īpašuma patapinājuma līgumu.  

3. Biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ______, ar nekustamā īpašuma “Laukkalniņi”, 

ar kadasttra Nr. ______, pieņemšanas brīdi līdz tā nodošanas brīdim  nodrošināt tā uzturēšanu, patstāvīgi 

sedzot ar to saistītos izdevumus. 

 

36. 

Par pārjaunojuma līguma par dzīvojamo telpu īri noslēgšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11 balsīm „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, G.Ruskis, J. Lībietis, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A. Kirillovs, N. Orleāns),  (I.Dūduma, D.Štrodaha no sēdes 

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

A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atzīt M.E., personas kods ______, kā īrnieka ģimenes locekļa iegūtās tiesības lietot dzīvojamās 

telpas Mārupītes gatvē ______, Mārupē, Mārupes novadā, par patstāvīgām īrnieka tiesībām, pārjaunojot 

1971.gadā nodibinātās īres tiesiskās attiecības, G.E. vietā iestājoties M.E. 

2. Uzdot Mārupes novada domes  izpilddirektoram K.Ločam noslēgt ar M.E., personas kods 

______, pārjaunojuma līgumu par dzīvojamo telpu Mārupītes gatvē ______, Mārupē, īri saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu Nr.1.  

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  18.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs          /paraksts/            Mārtiņš Bojārs  

 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  31.maijā 
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