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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2019.gada  26.jūnijā   Nr.8 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece  Līga Kadiģe 

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Raivis  Zeltīts, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Andris Puide, Anita Vintere, 

Guntis Ruskis, Andrejs  Kirillovs, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Nadīna Millere. 

 

Domes  sēdē nepiedalās domes priekšsēdētājs   

Mārtiņš Bojārs – slimības lapa, 

Jānis Lībietis atvaļinājumā, 

Dace Štrodaha  atvaļinājumā, 

Ira Dūduma  atvaļinājumā, 

Sigita Sakoviča – slimības lapa, 

Edgars Jansons slimo. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere. 

 

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 (11 gab.). 

2.Par zemes piekritību pašvaldībai (16 gab.). 

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

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

5.Par zemes lietošanas mērķi. 

6.Par nekustamā īpašuma „Priekūnas”, Mārupes novads (kadastra Nr.______), detālplānojuma 

atcelšanu. 

7.Par dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” 

līdzfinansētā projektā “Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo pilsētu risinājumiem Islandē 

un Zviedrijā”. 

8.Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 
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9.Par dalību Rīgas plānošanas reģiona koordinētā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 

ietvarprogrammas “Horizon 2020” projektā “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 

2050.gadam” (C -TRACK-50). 

10.Par nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni 

______ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu. 

11.Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 35, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ ha un ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

12.Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 58, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

13.Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 56, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

14.Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 50, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

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

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

16.Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. 

17.Par finansiālā atbalsta sniegšanu solistei. 

18.Par starptautisku sacensību organizēšanu jāšanas sportā “Future show jumping cup 2019” 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupām. 

19.Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

20.Par Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.  

21.Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu  saskaņošanu. 

22.Par PII Zeltrīti, Mārupes pamatskolas un Skultes sākumskolas  dalību ERASMUS+ projektā 

“Īpašais laiks īpašiem bērniem” Nr.2019-1-LV01-KA101-060155. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

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

dzēšanu (7 gab.). 

24.Par Mārupes novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 

25.Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

26.Par izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, 

Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______. 

27.Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2019. gada budžeta apstiprināšanu”” 

pieņemšanu. 

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

29.Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes Valsts ģimnāzijā.  

 

Domes priekšsēdētāja  vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

30.Par Mārupes novada domes 2019.gada 29.maija lēmuma Nr.5 (sēdes protokols Nr.7) precizēšanu. 

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

mērķa noteikšanu (2 gab.). 

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

 

 Sēdes vadītāja vietniece L.Kadiģe lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja vietnieces 

iesniegtajiem lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere), (S.Sakoviča, I.Dūduma, D.Štrodaha, M.Bojārs, J.Lībietis, 

E.Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), (A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par  

darba kārtību nepiedalās),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 
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 Iekļaut domes sēdē  domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtos lēmumprojektus. 

  

 Sēdes vadītāja vietniece L.Kadiģe lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību kopumā. 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere), (S.Sakoviča, I.Dūduma, D.Štrodaha, M.Bojārs, J.Lībietis, 

E.Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), (A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par  

darba kārtību 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 komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  (A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Paleju iela ______, 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, nosaukumu 

Paleju  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101).  

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

spēkā esošo adresi Paleju iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu 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). 

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  (A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 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). 
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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). 

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  (A.Puide domes sēdi kavē, balsojumā  par  sagatavoto 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 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.  ēkai, 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). 

 

Plkst. 15.10  ierodas deputāts A.Puide, 

turpmākajā balsojumā piedalās 

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.1.4 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.  ēkai, 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). 

 

1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.5 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.  ēkai, 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). 

 

1.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

Nr. ______, un Zemturu 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 Zemturu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

Zemturu iela ______, 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 

Zemturu 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. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi Zemturu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Cērpu iela ______, 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, nosaukumu  

“projektētā iela”, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

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

adresi Cērpu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0600).    

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

Cērpu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 
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7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

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

Cērpu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Krūtaiņi”, 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, nosaukumu 

“Projektētā dzelzceļa josla D”, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

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

“Naktsputni”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Krūtaiņi”, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – zemes, 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). 

 

1.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.9 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, I-127 Mazā Gramzdas iela, 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, nosaukumu 

“Projektētā dzelzceļa josla E”, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

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

“Projektētā dzelzceļa josla F”, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

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

I-127 Mazā Gramzdas iela, 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. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

nosaukumu I-127 Mazā Gramzdas iela, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______  ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

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

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

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

 

1.10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.10 saskaņā ar pielikumu: 

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

Nr. ______, un  Lambertu iela ______, kadastra Nr. ______, kā papildinājumu 2007.gada 28.novembrī 

apstiprinātajam nekustamā īpašuma “Vanagi”, kadastra Nr. ______, detālplānojumam, zemes ierīcības 

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

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Lambertu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101).  

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Lielā iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. 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).  

6. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi  Lielā iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).  
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8. Zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi  Lambertu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

10. Paliekošajam zemesgabalam ______ha platībā atstāt spēkā esošo nosaukumu “Vanagi”, 

Mārupe, Mārupes novads 

11. Noteikt zemesgabalam ______ha platībā zemes lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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). 

 

1.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Dzirnieki”, 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, nosaukumu 

“Sudrabkaijas”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Projektētā dzelzceļa josla G”, 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. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā  un t.sk. ēkām, atstāt 

spēkā esošo adresi “Dzirnieki”, Mārupes novads 

7. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______ atstāt spēkā esošos zemes lietošanas 

mērķus: 

7.1. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)  - ______ha 

platībā. 

7.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)  - ______ha platībā. 

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.1 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam ______ha platībā nosaukumu Brīvkalnu ceļš, Mārupes novads.  

3.Noteikt zemes gabalam ______ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

5.Lēmums sēdes protokola pielikumā uz  trim lapām  (pielikums Nr.2.1). 

 

2.2 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam  ______ ha platībā nosaukumu Dikļu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

3.Noteikt zemes gabalam ______ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

4. Iekļaut zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, nekustamā īpašuma I-

98 Dikļu iela, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, īpašuma sastāvā. 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.3 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam ______  ha platībā nosaukumu Priežkalnu ceļš, Mārupes novads.  

3.Noteikt zemes gabalam ______ ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.4 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Iekļaut zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, nekustamā īpašuma 

Kantora iela ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______ sastāvā. 

3.Noteikt zemes gabalam ______ha platībā  lietošanas mērķi - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve 

(kods 0901).   

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.5 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N.Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, A.Puide),  „pret” nav,   „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam ______ha platībā nosaukumu “Starpgabals”, Mārupe, Mārupes novads, 

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

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.6 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______  ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam ______ha platībā nosaukumu  “Lielviršu ceļš”, Mārupe, Mārupes novads.  

3.Noteikt zemes gabalam ______ ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.7 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam ______ ha platībā nosaukumu  Sīpeles ielas daļa, Mārupe, Mārupes 

novads.  

3.Noteikt zemes gabalam ______ ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.8 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam ______ ha platībā nosaukumu  Puķu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

3.Noteikt zemes gabalam ______ ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.9 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2.Piešķirt zemesgabalam ______ha platībā nosaukumu  V23 Mārupes novads.  

3.Noteikt zemes gabalam ______ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.10 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi 

Mazcenu aleja 5B, Jaunmārupe, Mārupes novads 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.11 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, adresi Neriņas iela 

______, Jaunmārupe, Mārupes novads 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.12 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, nosaukumu “Mazcena 

Nr.110”, Mārupes novads 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes lietošanas 

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

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.13 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
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2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, nosaukumu “Mazcena 

Nr.70”, Mārupes novads 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā, zemes lietošanas 

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

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.14 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, nosaukumu Liepu 

iela, Jaunmārupe, Mārupes novads 

3.Noteikt zemes gabalam ______ ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.15 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______ , ______ ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, nosaukumu 

“Rītarasa”, Mārupes novads 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes lietošanas 

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

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

2.16 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
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2.Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 80760020069, ______ ha platībā, nosaukumu C-

19 Ainavas Vecinkas, Mārupes novads un iekļaut nekustamā īpašuma C-19 Ainavas Vecinkas, kadastra  

Nr. ______, sastāvā. 

3.Noteikt zemes gabalam 0,28 ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma josla un ceļu zemes nodalījuma josla (kods 1101). 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 1050). 

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Šmīderi” Rožu iela ______, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.32”, ______ha platībā, adresi Martas iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Martas iela ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Pārupji”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.7”, ______ ha platībā, adresi Penkules iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Pārupji”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.11”, ______ha platībā, adresi Liliju iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt  nekustamā īpašuma “Pārupji”, kadastra Nr. ______, zemesgabalam “Nr.12”, ______ ha 

platībā  un t. sk. ēkām, adresi Liliju iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Liliju iela ______, Mārupē, Mārupes novadā,  zemes lietošanas 

mērķus: 

2.1.  individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601) – ______ha platībā 

2.2.. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – ______ ha 

platībā. 

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

“Pārupji”, Mārupe, Mārupes novads, un zemes lietošanas mērķi – zemes, 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). 

 

4.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, G. Ruskis, A. 

Kirillovs, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,   „atturas”  3 (A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns),    Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, G. Ruskis, A. 

Kirillovs, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,   „atturas”  3 (A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns),    Mārupes 

novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.4.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

5. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kadastra Nr. ______,  zemes vienības 

daļai, ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi - dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu 

apbūve (kods 1103). 

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6. 

Par nekustamā īpašuma „Priekūnas”, Mārupes novads  

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Priekūnas”, kadastra Nr. ______,  kas 

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2009.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Mārupes 

novada saimniecības „Priekūnas” detālplānojums” (sēdes protokols Nr.12, p.9). 

2. Apstiprināt iesniegto Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.14/2019 „Par Mārupes 

novada domes 2009.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.16 „Mārupes novada saimniecības 

„Priekūnas” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu. 

3. Izbeigt 2018.gada 26.februārī starp Mārupes novada domi un Detālplānojuma īstenotāju 

SIA “______”, reģ.Nr. ______, noslēgto administratīvo līgumu Nr. ______par detālplānojuma 

nekustamajam īpašumam „Priekūnas”, kadastra Nr. ______, realizāciju pa daļām. 

 

7. 

Par dalību Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas 

„Valsts administrācija” līdzfinansētā projektā “Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo 

pilsētu risinājumiem Islandē un Zviedrijā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” 

līdzfinansētā projektā “Labās prakses un pieredzes apmaiņa par viedo pilsētu risinājumiem Islandē un 
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Zviedrijā”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 11 940,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti 

četrdesmit euro, 00 centi). 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta īstenošanai 47,24% apmērā no projekta attiecināmajām 

izmaksām jeb 5 640,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti četrdesmit euro, 00 centi), pārskaitot to uz projektam 

atvērto kontu Valsts kasē.  

3. Projekta īstenošanai nodrošināt pašvaldības priekšfinansējumu 15% apmērā no 

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” līdzfinansējuma jeb 945,00 

EUR (deviņi simti četrdesmit pieci euro, 00 centi) apmērā (2019.gadā), pārskaitot to uz projektam atvērto 

kontu Valsts kasē. 

 

8. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu 

dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. O.U. Paleju iela ______ 6901,70 2500,00 

2. I.Š. "Pakaviņi" 577,91 2000,00 

3. I.G. Kabiles iela ______ 469,78 1879,13 

4. R.K. Vizulīšu iela ______ 2959,19 2000,00 

5. D.Ā. Rožu iela ______ 0,00 471,30 

6. J.L. 
Kurmales iela 
______ 

3879,23 5000,00 

7. L.B. Rožu iela ______ 282,77 1 131,11 

8. A.V. Ledaiņu iela ______ 0,00 1 844,34 

9. Ļ.S. 
Veccīruļu iela 
______ 

62,48 2 500,00 

10. L.A. "Brīvzemnieki" 370,15 1 480,61 

11. I.T. Sniķeru iela ______ 0,00 1 772,29 

12. V.U. Zeltiņu iela ______ 884,01 2 000,00 

13. Z.S. 
Mārupītes gatve 
______ 

281,78 1 127,14 

14. A.L. "Nākotnes" 579,75 2 500,00 

15. I.L. Priežu iela ______ 565,44 2 000,00 

16. R.Ā. Ventas iela ______ 220,05  880,20 

17. I.S. Meldriņu iela ______ 548,40 666,67 

18. V.M. Olgas iela ______ 0,00 824,07 

19. I.A. Meldriņu iela ______ 548,39 666,67 

20. M.G. Meldriņu iela ______ 548,40 666,66 

21. J.P. Ciedru iela ______ 242,19 968,78 

22. A.Š. Zeltiņu iela ______ 2 392,64 2 500,00 

23. P.M. 
Daugavas iela 
______ 

188,19 752,77 

24. J.M. Gaiziņa iela ______ 449,64 1 798,54 

25. R.M. Lielā iela ______ 1 572,76 1 000,00 
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Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

26. G.Š. Neriņas iela ______ 0,00 1 757,22 

27. A.K. Ūdru iela ______ 433,06 1 732,24 

28. A.F. Rožu iela ______ 294,45 1 177,82 

29. A.O. Māliņu iela ______ 354,53 1 418,12 

30. R.T. "Skrabāni" 257,83 2 500,00 

31. G.O. Celmu iela ______ 736,89 491,26 

KOPĀ 26 601,61 50 006,94 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

Nr. Iesniedzējs  Adrese Atteikuma pamatojums 

1. R.Š. Daugavas iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Daugavas ielā ______ nav 

izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads 

un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam. 

2. A.O. Daugavas iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Daugavas ielā ______ nav 

izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads 

un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam. 

3. N.B. Sīpeles iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu 

3.1.punktam - dzīvojamā māja 

nekustamajā īpašumā Sīpeles ielā ______, 

Mārupē, Mārupes novadā, nav nodota 

ekspluatācijā. 

5. L.J. Daugavas iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Daugavas ielā ______ nav 

izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads 

un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam. 

6. V.V. Daugavas iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Daugavas iela ______ nav 

izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads 

un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam. 

7. A.A.-A. Daugavas iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Daugavas iela ______ nav 

izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads 

un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam. 

8. U.D. Daugavas iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Daugavas iela ______ nav 

izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads 
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un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam. 

9. J.Ž. Ūdru iela ______ neatbilst Saistošo noteikumu  

5.1 punktam – līdzfinansējuma 

pieprasītājs nav deklarēts īpašumā Ūdru 

ielā 6______, Mārupē, Mārupes novadā. 

10. A.B. Priežu iela ______ neatbilst Saistošo noteikumu  

5.1 punktam – līdzfinansējuma 

pieprasītājs neatbilst nevienam no Saistošo 

noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem 

līdzfinansējuma piešķiršanai. 

11. I.M. Vecozolu iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Vecozolu ielā ______ nav izbūvēts 

maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas 

atrodas tuvumā šim nekustamajam 

īpašumam. 

12. Ie.R. Penkules iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

5.1 punktam – līdzfinansējuma 

pieprasītāja nav deklarēta īpašumā 

Penkules ielā ______, Mārupē, Mārupes 

novadā,  vismaz vienu gadu pirms 

pieteikuma iesniegšanas. 

13. A.P. Sietnieku iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Sietnieku ielā ______nav izbūvēts 

maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas 

atrodas tuvumā šim nekustamajam 

īpašumam, jo maģistrālā vada izbūve ar 

atzaru šim īpašumam plānota līdz 

2022.gadam. 

14. S.S. Skaņā kalna iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

5.1 punktam – līdzfinansējuma 

pieprasītājam nav zemesgrāmatā 

nostiprinātas īpašuma tiesības uz 

nekustamā īpašuma Skaņā kalna ielā 

______, Mārupē, Mārupes novadā,  sastāvā 

esošo dzīvojamo māju. 

15. R.G. Sauleslīču iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Sauleslīču ielā ______nav 

izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads 

un/vai tas atrodas tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam, jo maģistrālā 

vada izbūve ar atzaru šim īpašumam 

plānota līdz 2023.gadam. 

16. V.K. Vītiņu iela ______ neatbilst Saistošo noteikumu  

5.1 punktam – līdzfinansējuma 

pieprasītāja nav nekustamā īpašuma Vītiņu 

ielā ______, Mārupē, Mārupes novadā,  

LV-2167 (kad. Nr. ______) īpašniece. 

17. M.L. Upesgrīvas iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

5.1 punktam – līdzfinansējuma 

pieprasītāja nav deklarēta īpašumā 
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Upesgrīvas ielā ______, Mārupē, Mārupes 

novadā,  vismaz vienu gadu pirms 

pieteikuma iesniegšanas. 

18. R.P. Krones iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Krones ielā ______nav izbūvēts 

maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas 

atrodas tuvumā šim nekustamajam 

īpašumam, jo maģistrālā vada izbūve ar 

atzaru šim īpašumam plānota līdz 

2022.gadam; neatbilst Saistošo 

noteikumu 7.3 punktam - 

līdzfinansējuma pieprasītājam ir parāds AS 

“Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

19. L.Ē.-K. Zeltiņu iela 

______ 

neatbilst Saistošo noteikumu  

3.2 punktam -  pa ielu vai ceļu gar 

īpašumu Zeltiņu ielā ______nav izbūvēts 

maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas 

atrodas tuvumā šim nekustamajam 

īpašumam. 

 

3. Neizskatīt pēc būtības pieteikumus par pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

 

Nr. Iesniedzējs  Adrese Pieteikuma noraidīšanas pamatojums 

1. B.B. Kurmales iela 

______ 

B.B., personas kods ______, ir mirusi 

(miršanas apliecība Nr. ______, izdota ______). 

2. I.T. Alkšņu iela 

______ 

Centralizētā kanalizācija nekustamajam 

īpašumam Alkšņu ielā ______, Jaunmārupē, 

Mārupes novadā  ir jau pieslēgta. 

 

4. Piešķirt tiesības saņemt pašvaldības līdzfinansējumu citā pieteikšanās periodā 

prioritārā kārtībā, jo pieteikumi atbilst Saistošo noteikumu 17.punkta prasībām, bet ir pārsniegts budžetā 

paredzēto finanšu līdzekļu apjoms, šādām personām: 

 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1. P.J. Kabiles iela ______ 262,51 1 050,04 

2. M.G. Rožu iela ______ 333,42 1 333,66 

3. A.I. Meldriņu iela ______ 244,50 978,02 

4. M.S. Ventas iela ______ 871,63 2 000,00 

5. A.S. Vaidavas iela ______ 124,06 496,24 

6. P.S. Vaidavas iela ______ 124,07 496,24 

7. I.Z. Ošu iela ______ 1 246,52 2 500,00 

8. J.D. Liepkalnu iela ______ 337,35 1 349,39 

9. A.R. Brūkleņu iela ______ 1 252,68 2 151,35 

KOPĀ 4 796,74 12 354,94 

 

5. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 4.punktā minētajām personām pieteikumu 

iesniegšanas secībā, gadījumos, kad 1.punktā minētās personas nenoslēdz līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību saskaņā ar Saistošo noteikumu 22.punktu, nepārsniedzot kopējo budžetā 

paredzēto finanšu līdzekļu apjomu. 
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6. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī 

lēmuma norakstu, kas attiecas uz konkrētu iesniedzēju 20 (divdesmit) darba dienu laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas brīža, vienlaikus 1.punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.  

7. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no 

4.punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1.punktā minētajām personām un 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”.  

8. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdz 2019.gada 2.septembrim iesniegt Mārupes 

novada domē būvdarbu izpildes grafiku dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

1.punktā minētajām personām.  

9. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē.  

10. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

9. 

Par dalību Rīgas plānošanas reģiona koordinētā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 

ietvarprogrammas “Horizon 2020” projektā “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 

2050.gadam” (C -TRACK-50) 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties Rīgas plānošanas reģiona koordinētā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju 

ietvarprogrammas “Horizon 2020” projektā “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 

2050.gadam” (C -TRACK-50). 

2. Slēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu par dalību C -TRACK-50 projektā (saskaņā 

ar pielikumu). 

 

10. 

Par nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ha platībā, atsavināšanas atlīdzību 2,30 euro apmērā par vienu kvadrātmetru, provizoriski pieņemot, 

ka atlīdzība par atsavināmo daļu var sastādīt ______ euro apmērā.  

2. Ierosināt nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

______ha platībā, atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu 2,30 euro apmērā par vienu 

kvadrātmetru, pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par atsavināmo daļu var sastādīt ______ 

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

pirmās daļas 2.punktu. 

3. Veikt darbības atsavināmā zemes gabala ______ha platībā uzmērīšanai un atdalīšanai no 

nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, kura kopējā platība ir ______ha. 

4. Nosūtīt īpašniecei M.G. uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  
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5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar M.G., personas kods  ______, 

nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, pirkuma līgumu un veikt darbības 

īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 

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

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, daļas, ______ha 

platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar 

zemes gabala uzmērīšanu un īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 35, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 35, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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

“______”, reģ.Nr. ______, ar mērķi izmantot tās 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 vainas dēļ. 

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 Dzelzceļa ielā 35, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha un ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes 

ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

12. 

Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 58, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Vārpu ielā 58, 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 I.B., personas kods ______, ar 

mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

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

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

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Vārpu ielu ielā 58, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 
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______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta 

izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 56, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Vārpu ielā 56, 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 I.B., personas kods ______, 

ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

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

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

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Vārpu ielu ielā 56, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma Vārpu ielā 50, Mārupē, Mārupes novadā,  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Vārpu ielā 50, 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 I.B., personas kods ______, 

ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

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

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

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

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Vārpu ielu ielā 50, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

15.1 

Par finansiālu atbalstu sportistei  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

lai segtu dalības maksas izdevumus sacensībās un treniņnometnē 2019.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu 

aprēķinu un pasākumu grafiku. 

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

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

klubs “Priedaine””, reģ.Nr. _____. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt 

biedrībai „Ūdens slēpošanas klubs “Priedaine””, reģ.Nr. _____, uz rēķinā norādīto kontu. 

4. M.E.R., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim G.R., personas kods _____, un biedrībai 

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

finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

pārstāvim G.R., personas kods _____, un biedrībai „Ūdens slēpošanas klubs “Priedaine””, reģ.Nr. _____, 

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

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

15.2 

Par finansiālu atbalstu sportistei 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.V., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību starptautiskās burāšanas sacensībās “Crozon-

Morgat” Francijā no 2019.gada 22.jūnija līdz 29.jūnijam, saskaņā ar iesniegto tāmi. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar K.V., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (tēvu) R.V., personas kods _____, un nodibinājumu „Sporta 

burāšanas akadēmija”, reģ.Nr. _____. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt nodibinājumam „Sporta 

burāšanas akadēmija”, reģ.Nr. _____, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. K.V., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) R.V., personas kods _____, un 

nodibinājumam „Sporta burāšanas akadēmija”, reģ.Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā, iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 



26 
 

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, K.V., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim 

(tēvam) R.V., personas kods _____, un nodibinājumam „Sporta burāšanas akadēmija”, 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). 

 

16. 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apbalvot sportistu (hokejistu) R.F., personas kods _____, par izciliem sasniegumiem 2019.gada 

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

simti euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.  

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

Ralfam Freibergam, 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). 

 

17. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.M., personas kods _____, finansiālo atbalstu 228,15 euro (divi simti divdesmit 

astoņi euro un 15 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas izdevumus, kas saistīti ar M.M. dalību bērnu 

mākslas festivālos jūrmalā 2019.gada vasarā, saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi. 

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

personas kods _____, likumisko pārstāvi A.M., personas kods _____. 

3. Finansējumu pārskaitīt A.M., personas kods _____, uz kontu a/s “Swedbank”, LV_____, 

likumā noteiktajā apmērā un kārtībā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

4. M.M., personas kods _____, likumiskai pārstāvei A.M., personas kods _____, nodrošināt 

piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā 

noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

pārstāvei 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). 
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18. 

Par starptautisku sacensību organizēšanu jāšanas sportā “Future show jumping cup 2019” 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupām 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt, ka starptautisku jāšanas sacensību “Future show jumping cup 2019” organizēšana ir 

nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt starptautiskas jāšanas sacensību “Future show jumping cup 2019” organizēšanai 

līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada domes budžeta līdz 9 000,00 EUR (deviņi tūkstoši euro) 

apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu starptautisku 

sacensību organizēšanā jāšanas sportā “Future show jumping cup 2019””, saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu starptautisku jāšanas sacensību “Future show jumping cup 2019” 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2019.gadā dažādu vecumu grupām, atbilstoši 

Pasākuma organizēšanas prasībām saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2019.gada 28.jūnija līdz 29.jūlijam. 

6. Informāciju publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

19. 

Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada 

Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

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

Sporta centrs) sniegtajiem maksas pakalpojumiem:  

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

21% apmērā vienam audzēknim kalendārajā mēnesī; 

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

vienam audzēknim kalendārajā mēnesī 

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

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

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

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

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

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

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

audzēknim kalendārajā mēnesī. 

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

centrs un audzēknis vai viņa likumiskais pārstāvis. 

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

31.maijam, par 1.3 punktā minēto izglītības apakšprogrammu - līdz 2020.gada 31.jūnijam, neatkarīgi no tā, 

kad ir noslēgts līgums ar Sporta centru, ja audzēknis ir uzsācis apmeklēt nodarbības pirms mācību gada  

1.oktobra. Ja audzēknis ir uzņemts kādā 1.punktā minētajā izglītības apakšprogrammā pēc mācību gada  

http://www.marupe.lv/
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1.oktobra, līdzmaksājums par mēnesi, kurā notika uzņemšana, tiek aprēķināts proporcionāli pilnajām 

kalendārajām nedēļām, sākot ar uzņemšanas datumu. 

4. Līdzmaksājums ir aprēķināms kā nedalīta mēneša abonementa maksa 3.punkta pirmajā 

teikumā norādītajā laika periodā, nav pieļaujama līdzmaksājuma dalīšana proporcionāli faktiskam 

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

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

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

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

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

6.1. Trūcīgas un maznodrošinātas personas; 

6.2. Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus; 

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

sporta meistarības grupas, sākot ar MT7 grupu; 

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

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

6.5. Bērnus invalīdus; 

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

ir ierakstīts attiecīgs audzēknis; 

6.7. Mārupes Sporta centra darbinieku bērnus, ja bērnam nav neattaisnotu nodarbību kavējumu. 

7. Samazināt lēmuma 1.punktā noteikto līdzmaksājumu: 

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

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

pilnā apmērā; 

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

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

līdzmaksājumu  pilnā apmērā.  

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

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

atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanu apliecinošu dokumentu. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma 

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

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

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

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

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

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

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

līgumā.  

9. Persona nedrīkst apgūt neapmaksātu interešu izglītības programmu.  

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

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

12. Ar lēmuma pieņemšanas brīdi spēku zaudē Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija 

lēmums Nr.33 (sēdes protokols Nr.10).  

 

20. 

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Mārupes vidusskolas nolikums, kas 

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2014.gada 27.augusta lēmumu Nr.28 (sēdes protokols Nr.13). 
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21. 

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas  interešu izglītības programmu saskaņošanu  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Mediju pulciņš” saskaņā 

ar pielikumu. 

2.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu ”Gudrinieks” saskaņā ar 

pielikumu. 

3.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu  „Prātnieks”  saskaņā ar 

pielikumu. 

4.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu ”Debašu klubs, saskaņā ar 

pielikumu. 

5.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu  “Novadpētniecības 

pulciņš” saskaņā ar pielikumu. 

6.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu „Dabaszinību skoliņa” 

saskaņā ar pielikumu. 

7.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Mācību darbnīca par 

veselības veicināšanu un izplatīšanu skolā” saskaņā ar pielikumu.  

8.Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Mājturības pulciņš” 

saskaņā ar pielikumu. 

9. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Tekstilmākslas pulciņš” 

saskaņā ar pielikumu. 

10. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Vizuālās mākslas 

pulciņš” saskaņā ar pielikumu. 

11. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu  Mūsdienu deja un 

aerobika” saskaņā ar pielikumu. 

12. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Tautiskās dejas” 

saskaņā ar pielikumu. 

13. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu ”5. -7.klašu vokālais 

ansamblis”  saskaņā ar pielikumu. 

14. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “4.-9.klašu koris” , 

saskaņā ar pielikumu. 

15. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “2. -4.klašu koris” 

saskaņā ar pielikumu. 

16. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības ”Jauktais koris” saskaņā ar 

pielikumu. 

17. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Vokālisti un vokālais 

ansamblis” saskaņā ar pielikumu. 

18. Saskaņot Mārupes valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Zēnu koris” saskaņā ar 

pielikumu. 

19.Lēmums sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas  (pielikums Nr.21). 

 

22. 

Par PII Zeltrīti, Mārupes pamatskolas un Skultes sākumskolas  dalību ERASMUS+ projektā 

“Īpašais laiks īpašiem bērniem” Nr.2019-1-LV01-KA101-060155 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt PII “Zeltrīti”, Skultes sākumskolas pirmsskolas un Mārupes pamatskolas 

pirmsskolas dalību Eiropas Savienības ERASMUS + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora 

projektā Nr.2019-1-LV01-KA101-060155 “Īpašais laiks īpašiem bērniem”. Projekta kopējais finansējums 

44 776,70 EUR (četrdesmit četri tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro un 70 centi). Projekta 

finansējuma dalījums pa gadiem norādīts tabulā: 

Finanšu posteņi Finansējums 

2019.gadā 

(EUR) 

Finansējums 

2020.gadā 

(EUR) 

Finansējums kopā 

(EUR) 

PII Zeltrīti 

Dienas nauda 1 426,00 2 636,00 4 062,00  

Ceļas izdevumi un 

viesnīca 

4 740,00  7 588,00 12 328,00  

Administratīvie izdevumi 1 190,00 2 100,00  3 290,00  

Kursu maksa 2 170,00 1 820,00   3 990.00  

Kopā: 9 526,00  14 144,00   23 670,00  

Neattiecināmās 

izmaksas:  

dienas nauda 

viesnīca 

 

 

29,00  

70,70  

  

Skultes sākumskola 

Dienas nauda 1 104,00 828,00 1 932,00 

Ceļas izdevumi un 

viesnīca 

3 177,00 2 448,00 5 625,00 

Administratīvie izdevumi 870,00 700,00 1 570,00 

Kursu maksa 1 440,00 980,00 2 420,00 

Kopā: 6 591,00 4 956,00 11 547,00 

Mārupes pamatskola 

Dienas nauda 1 388,00 - 1 388,00 

Ceļas izdevumi un 

viesnīca 

4 490,00 - 4 490,00 

Administratīvie izdevumi 1 400,00 - 1 400,00 

Kursu maksa 1 680,00 - 1 680,00 

Kopā: 8 958,00 - 8 958,00 

Attiecināmās kopā: 25 075,00 19 100,00 44 175,00 

Neattiecināmās 

izmaksas: 

99,70  99,70 

Pavisam: 25 174,70 19 100,00 44 274,70 

 

2. 2019.gada pašvaldības budžetā paredzēt projekta priekšfinansējumu 50% apmērā  no 

projekta attiecināmām izmaksām jeb  22 338,50 EUR. 

3. Pilnvarot PII Zelrīti vadītāju I.Jirgensoni Mārupes novada domes vārdā parakstīt ar projekta 

īstenošanu saistītos dokumentus. 
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Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

23.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.1 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Dzēst D.G., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 852,87 Euro (astoņi 

simti piecdesmit divi euro un 87 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 311,80 (trīs simti vienpadsmit 

euro  un 80 centi) par nekustamo īpašumu Sēļu iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, 

kas izveidojies no 2011.gada līdz 2014.gada 3.martam, līdz maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdim.  

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda 

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

tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

23.2 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst G.Ā., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 110,00 Euro (viens 

simts desmit euro un 00 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 110,41 Euro (viens simts desmit euro un  

41 cents).  

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

personu datu aizsardzību).  

3. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

23.3 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.3 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Dzēst SIA “_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 105,23 Euro (viens 

simts pieci euro un 23 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 80,96 Euro (astoņdesmit euro un  96 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.  

 

23.4 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst SIA “_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 20,95 Euro 

(divdesmit euro un 95 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 8,20 Euro (astoņi euro un  20 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.  

23.5 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst P.P., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 44,96 Euro 

(četrdesmit četri euro un 96 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu  44,96 Eur (četrdesmit četri euro un 

96 centi) par nekustamo īpašumu Lielā iela _____Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____.  

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

personu datu aizsardzību).  

3. Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  
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23.6 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst SIA “_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 200,37 Euro (divi 

simti euro un 37 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 99,11 Euro (deviņdesmit deviņi euro un  11 

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.  

 

23.7 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

Pieņemt lēmumu Nr.23.7 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Dzēst SIA “_____”, reģ. Nr. _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 3790,69 Euro (trīs 

tūkstoši septiņi simti deviņdesmit euro un 69 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 3790,29 Euro (trīs 

tūkstoši septiņi simti deviņdesmit  euro un  29 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.  

 

24. 

Par Mārupes novada pašvaldības 2018. gada publisko pārskatu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu par laika periodu no 

01.01.2018. līdz 31.12.2018. saskaņā ar Pielikumu.  

 2. Apstiprināto 2018.gada publisko gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv 

 3. Apstiprināto 2018.gada publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. 

 4. Mārupes novada pašvaldības administrācijai nodrošināt 2018.gada publiskā pārskata pieejamību 

sabiedrībai Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās.  

5. Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likuma 5.panta 5.punktu nosūtīt divus eksemplārus Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai. 
 

25. 

Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja 

M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram vienreizēju pabalstu vienas 

minimālās mēnešalgas apmērā sakarā ar ģimenes locekļa nāvi. 

 

26. 

Par izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 23,  

Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____ 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  1 (A.Kirillovs),    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izsludināt izsoli par tiesībām nomāt zemes gabalu 0,2601 ha platībā un uz tā esošās būves 

ar kopējo platību 214,2 m2 – pirts ēku 170,80 m2 platībā un šķūni 43,40 m2, kas atrodas Skultes ielā 23, 

kadastra Nr. _____, pirts pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

2. Apstiprināt izsoles sākuma cenu – 278,46 euro (divi simti septiņdesmit astoņi euro un 46 

centi) bez PVN 21% kā sākotnējo nomas maksu mēnesī. 

3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1.  

4. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors Kristaps Ločs; 

komisijas loceklis - Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš; 

komisijas loceklis -  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča; 

komisijas locekle ar sekretāres funkcijām – Skaidrīte Ciganska. 

5. Apstiprināt Nomas līguma projektu saskaņā ar Pielikumu Nr.2. 

 

27. 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2019.gada 

budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 15/2019  „Grozījumi Mārupes novada 

domes 2019.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2019. 

gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

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

parakstīšanas. 

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

attīstības ministrijai zināšanai. 

 

28. 

Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Attīstības  un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, 

A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  (L.Kadiģe, 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.28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei apmaksātu 

papildatvaļinājumu desmit darba dienas, t.i., no 2019.gada 8.jūlija līdz 2019.gada 19.jūlijam, par nostrādāto 

laika periodu no 2017.gada 25.oktobra līdz 2018.gada 24.oktobrim un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no 

2019.gada 22.jūlija četras kalendāra nedēļas, t.i., līdz 2019.gada 18.augustam, par nostrādāto laika periodu 

no 2018.gada 25.oktobra līdz 2019.gada 24.oktobrim 

2.Domes priekšsēdētāja vietniecei, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājuma 

pabalstu 50% apmērā no domes priekšsēdētāja vietnieces mēnešalgas. 

 

29. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes Valsts ģimnāzijā 

Ziņo komitejas vadītāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 1.augustu Mārupes Valsts ģimnāzijā izveidot trīs jaunas  amata vietas  - apkopējs 

(profesijas kods 9112 01), 13.saime IIB līmenis, 3 mēnešalgu grupa. 

 

Domes priekšsēdētāja  vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

 

30. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 29.maija lēmuma Nr.5 (sēdes protokols Nr.7) precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Precizēt Mārupes novada domes 2019.gada 29.maija lēmuma Nr.5 (sēdes protokols Nr.7) 

nosaukumu “Par nekustamā īpašuma “Āboliņu iela; Vārpu iela; I-26 Vārpu iela”, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. _____, pieņemšanu dāvinājumā” un izteikt lēmuma nolemjošo daļu šādā redakcijā:  

“1. Pieņemt dāvinājumā no A.Ž., personas kods _____, un Eduarda Žuravaļova, persona kods 

_____, katram piederošās ½ domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Āboliņu iela; Vārpu iela; I-26 

Vārpu iela”, 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 “Āboliņu iela; Vārpu iela; I-

26 Vārpu iela”, 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 omes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Āboliņu iela; Vārpu iela; I-26 Vārpu iela”, 

Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _____, pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra 

pakalpojumus, valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā.” 

2.Par minēto lēmumu informēt nekustamā īpašuma īpašniekus. 

 

31.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Paleju iela _____, kadastra  

Nr. _____, un Paleju iela _____, 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, nosaukumu 

Upesgrīvas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101).  

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,   _____ha platībā, nosaukumu 

Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101).  

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi 

Paleju iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

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

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā, nosaukumu 

Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101).  

10. Zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t. sk. ēkām,  atstāt 

spēkā esošo adresi Paleju iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā,   individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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). 
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31.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, 

G. Ruskis, A. Kirillovs, N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere),  „pret” nav,  „atturas”  nav,    Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Pededzes 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 

Pededzes iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

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

mērķi –  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0600).   

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

iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

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

mērķi –  neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0600).   

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, nosaukumu 

Pededzes ielas pievedceļš, 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). 

 

32.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (P.Pikše, A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, 

N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, L.Kadiģe), (G.Vācietis, 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.32.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.V., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību  treniņnometnē “Skate camp” Vācijā, no 2019.gada 

29.jūlija līdz 2.augustam, 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 E.V., personas 

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

3. Finansējumu pārskaitīt R.V., personas kods _____, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. _____, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. E.V., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) R.V., personas kods _____, nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  
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5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.V., personas kods _____, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) R.V., 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). 

 

32.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētāja  vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  10  balsīm „par” (P.Pikše, A.Vintere, R.Zeltīts, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, 

N. Orleāns, J.Lagzdkalns, N.Millere, L.Kadiģe), (G.Vācietis, 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.32.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt G.V., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību  treniņnometnē “Speed camp” Vācijā, no 2019.gada 

29.jūlija līdz 2.augustam, saskaņā ar iesniegto tāmi. 

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

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

3. Finansējumu pārskaitīt R.V., personas kods _____, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. _____, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. G.V., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) R.V., 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 G.V., personas kods _____, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) R.V., 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). 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  17.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece     /paraksts/              Līga Kadiģe  

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  1.jūlijā 

 

 


