
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2019.gada  28.augustā  Nr.11 

 

Domes  sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Guntis Ruskis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Jānis 

Lagzdkalns, Ira Dūduma, Andris Puide, Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Andrejs 

Kirillovs, Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts. 

 

Domes  sēdē nepiedalās: 

Līga Kadiģe – atvaļinājums, 

Jānis Lībietis – slimības lapa. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Izpilddirektors Kristaps Ločs. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

mērķa noteikšanu (3 gab.). 

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

3.Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr._____), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

4.Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 1.zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu _____ detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

5.Par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

6.Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

7.Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. _____), “Dzidras A” (kadastra Nr. 

_____) un “Jaundzidras” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

izstrādes pārtraukšanu. 



8.Par grozījumiem nekustamo īpašumu Gaujas iela 5 (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5C 

(kadastra Nr. _____), „Gulbji”, (kadastra Nr. _____) un Gaujas ielā 5/1 (kadastra Nr. _____), 

Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

9.Par Mārupes novada domes 2019.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.11 (sēdes protokols Nr.5) 

precizēšanu. 

10.Par iepirkuma “Sabiedrisko pakalpojumu centra Vecozolu ielā 32, Mārupē, autostāvvietu un 

Tīraines ielas posma būvniecība” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

11.Par iepirkuma “Ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas apstākļos” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu. 

12.Par iepirkuma “Jaunmārupes parka pārbūves 2.kārta” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

13.Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūve” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu. 

14.Par nekustamā īpašuma _______, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr.______, daļas, 

aptuveni _____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā (9 gab.). 

15.Par nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr. _____) un „Rēviņas A” (kadastra 

apzīmējuma Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā,  detālplānojuma apstiprināšanu. 

 

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

16.Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. 

17.Par finansiālā atbalsta sniegšanu biedrībai “Biznesa vēstniecība” kultūras pasākuma “Citāda 

skola#2” īstenošanai. 

18.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22.decembra saistošajos noteikumos  

Nr. 23/2009 “Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”. 

19.Par PII Zeltrīti dalību ERASMUS+ projektā “Full Steam Ahead” Nr.2019-1-IE01-KA229-

051560_4. 

20.Par Mārupes Valsts ģimnāzijas  interešu izglītības programmu  2019./2020., 2020./2021  un 

2021./2022. mācību gadam saskaņošanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

21.Par saistošo noteikumu Nr. 17/2019 “Par  pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm 

Mārupes novadā” pieņemšanu. 

22.Par algu likmju noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

lietošanas mērķa noteikšanu. 

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

dzēšanu. 

25.Par Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu  2019./2020., 2020./2021. un 

2021./2022. mācību gadam saskaņošanu. 

26.Par iepirkuma “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

27.Par Jaunmārupes pamatskolas dalību ERASMUS+ projektā “Communication is an Art” 

Nr.2019-1-PL01-KA229-064922_6. 

28.Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām. 

29.Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes novada Sociālajā dienestā. 

30.Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes mūzikas un mākslas skolā. 

31.Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. 

32.Par konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2019” komisijas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu. 

 

Domes sēdes vadītājs M.Bojārs  lūdz deputātu balsojumu par  domes priekšsēdētāja 

iesniegtajiem lēmumprojektiem, lūdzot tos iekļaut domes sēdes darba kārtībā. 

 



Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. 

Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons), (J. 

Lagzdkalns, N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību  nepiedalās), (L.Kadiģe un 

J.Lībietis domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

 Deputāti akceptē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus un piekrīt tos iekļaut 

domes sēdes darba kārtībā. 

 

Domes priekšsēdētājs  M.Bojārs  lūdz deputātu balsojumu par domes sēdes darba kārtību 

kopumā.  

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. 

Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons), (J. 

Lagzdkalns, N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību  nepiedalās), (L.Kadiģe un 

J.Lībietis domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ 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  13  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. 

Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons), (J. 

Lagzdkalns, N. Millere 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 novada, “Jaunbrīdagi-4”, 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  

C-10 Mazieķi – Priedāji – Stīpnieku ceļš,  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 

“Jaunbrīdagi-4”, Mārupes novads. 

5.Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  atstāt spēkā esošo 

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

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  13  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. 

Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons), (J. 

Lagzdkalns, N. Millere 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, “Vecgaidas”, kadastra Nr. _____, zemes 

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

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t. sk. ēkai 

ar kadastra apzīmējumu _____, adresi “Vanadziņi”, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķus:  

zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) – _____ha 

platībā 

zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – _____ha 

platībā.  

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā un t.sk ēkām,  adresi 

“Vecgaidas”, Mārupes novads. 

5.Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  atstāt spēkā esošo 

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

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

12 Zirnīši - Akācijas , Mārupes novads. 

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

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

joslā  (kods 1101). 

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. 

Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons), (J. 

Lagzdkalns, N. Millere 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, “Graši”, kadastra Nr. _____, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu _____ 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 

“Jaunmārupes ceļa lēngaitas josla ”, 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 

“Ērģelnieki”, Mārupes novads. 

5. Piešķirt 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 

“Plostnieki”, Mārupes novads. 

7. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, zemes 

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

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

“Daugmalieši”, Mārupes novads. 

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

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

10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, 

nosaukumu “C-6 Vecais Mārupes ceļš ”, Mārupes novads. 

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

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

joslā  (kods 1101). 

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis), (J. Lagzdkalns, N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā 

par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  4 (A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, 

E.Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis), (J. Lagzdkalns, N. Millere domes sēdi kavē, balsojumā 

par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  4 (A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, 

E.Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3. 

Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 



 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. 

Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons), (J. 

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

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. _____), detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. _____), teritorijai apmēram _____ ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma “Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. _____), īpašniekiem, saskaņā ar pielikumu. 

5.Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 1.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu _____ detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. 

Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons), (J. 

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

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr._____), 1.zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu _____, detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 1.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu _____, teritorijai _____ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes novadā, 1.zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu _____, īpašnieces Austras Mudītes Jirgensones pilnvaroto personu U.J., personas kods 

_____, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

Plkst. 15.15 ierodas deputāti Nadīna Millere un Jānis Lagzdkalns, 

turpmākajos balsojumos piedalās. 

 

5. 

Par nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), teritorijai 

_____ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma “Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), īpašnieku 

SIA “AUVA”, reģistrācijas Nr. _____, saskaņā ar pielikumu. 

5.Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

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

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

7. 

Par nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. _____), “Dzidras A”  

(kadastra Nr. _____) un “Jaundzidras” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā 

detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pārtraukt ar Mārupes novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu Nr.10 (protokols 

Nr.6) uzsākto  nekustamo īpašumu Vienības gatve 133 (kadastra Nr. _____), „Dzidras A” (kadastra 

Nr. _____) un „Jaundzidras” (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādi. 

2.Atcelt ar Mārupes novada domes 2017.gada 27.septembra lēmumu Nr.10 (protokols Nr.6)  

apstiprināto darba uzdevumu Nr. _____. 

3. Izbeigt 2017.gada 28.decembrī starp Mārupes novada domi un nekustamo īpašumu Vienības 

gatve 133, “Dzidras A” un “Jaundzidras” īpašniekiem D.T., M.P. un K.L.-P., noslēgto līgumu Nr. 

_____par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 



4. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam: 

4.1. informēt par pieņemto lēmumu detālplānojuma ierosinātājus un Izstrādātāju,  

4.2. nodrošināt paziņojuma un lēmuma par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu publicēšanu 

Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv, novada informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis” un 

TAPIS sistēmā. 

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

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

 

8. 

Par grozījumiem nekustamo īpašumu Gaujas iela 5 (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5A 

(kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5B (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5C (kadastra Nr. _____, 

Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pie 2013.gada 30.jūlija administratīvā līguma Par zemes gabalu Gaujas iela 5 (kadastra  

Nr. _____), Gaujas iela 5A (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5B (kadastra Nr. _____) un Gaujas ielā 

5C (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma īstenošanas kārtību 

Pārjaunojuma līguma slēgšanas, atļaut grozīt detālplānojuma īstenošanas nosacījumus, ietverot 

sekojošas izmaiņas vai papildinājumus pēc būtības: 

1.1. īstenot Detālplānojumu saskaņā ar Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem un Grafisko daļu, izņemot grafiskajā daļā attēloto būvju izvietojumu un zemesgabalu 

robežas, kas piemērojamas atbilstoši arhitektūras metu konkursā uzvarējušā darba konceptam un 

1.2.punktā minētajam zemes  ierīcības projektam; 

1.2. veikt zemes ierīcības projekta, kā papildinājuma pie Detālplānojuma, izstrādi, paredzot 

zemesgabalu robežu pārkārtošanu atbilstoši arhitektūras metu konkursā uzvarējušā darba konceptam,  

1.3. realizēt Detālplānojumu sešās kārtās (A, B, C, D, R1 un R2), ievērojot Administratīvā 

līguma (līguma projekts šī lēmuma pielikumā) 1. pielikumā „Detālplānojuma teritorijas sadalījums 

apbūves kārtās” noteikto zemes vienību sadalījumu, realizējot tās vienlaikus vai katru atsevišķi un 

nenosakot kārtu secību, izņemot attiecībā uz zemes vienības R1 nodalīšanu, kas pieļaujams tikai 

vienlaikus vai pēc R2 vai A kārtas īstenošanas, attiecīgi nodrošinot inženierkomunikāciju un ielas 

izbūvi posmā, kas nodrošina piekļuvi līdz pašvaldības ielai; 

1.4. paredzēt, ka nosacījums neveikt Detālplānojumā iekļauto nekustamo īpašumu pilnīgu vai 

daļēju sadali atbilstoši zemes ierīcības projektam pirms detālplānojumā paredzēto ārējo 

inženierkomunikāciju un ielas (vismaz ar šķembu segumu) pilnīgas izbūves un nodošanas 

ekspluatācijā, attiecināms uz konkrētās detālplānojuma īstenošanas kārtas teritoriju (un posmu, kas 

nodrošina piekļuvi līdz pašvaldības ielai), nevis visu detālplānojuma teritoriju kopumā;  

1.5. noteikt, ka Detālplānojums īstenojams pilnībā līdz 2025.gada 31.jūlijam, nododot 

ekspluatācijā visu tajā plānoto apbūvi, ārējās inženierkomunikācijas un ielas; 

1.6. Papildināt līgumu ar prasībām, kas attiecināmas uz ielu, ko Detālplānojuma īstenotājs 

ierosina nodot pašvaldībai, kā arī ar pienākumu Pašvaldībai lemt par Detālplānojuma teritorijā esošās 

ielas pārņemšanu pēc ielas cietā seguma būvniecības pabeigšanas. 

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

nekustamo īpašumu Gaujas iela 5 (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5A (kadastra Nr. _____), Gaujas 

iela 5B (kadastra Nr. _____) un Gaujas ielā 5C (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, 

īpašnieku SIA “_____”, reģ.Nr. _____, Administratīvā līguma “Par zemes gabalu Gaujas iela 5 

(kadastra Nr._____), Gaujas iela 5A (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5B (kadastra Nr. _____) un 

Gaujas ielā 5C (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma īstenošanas kārtību” 

Pārjaunojuma līgumu, saskaņā ar 1.pielikumu.  



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

īpašumu Gaujas iela 5 (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5A (kadastra Nr. _____), Gaujas iela 5B 

(kadastra Nr. _____) un Gaujas ielā 5C (kadastra Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā īpašnieku.  

 

9. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.11 

(sēdes protokols Nr.5) precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt Mārupes novada domes 2019.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.11 (sēdes protokols 

Nr.5), visā lēmuma tekstā zemes vienības platību, kas atrodas Brīvnieku ielas sarkano līniju robežās, 

izteikt _____ha, un izteikt lēmuma lemjošo daļu šādā redakcijā: 

“1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, 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.L., 

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.L., personas kods _____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka ietekmes gadījumā. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. _____, _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi”.  

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās par grozījumiem 

noslēgšanu starp Mārupes novada pašvaldību un I.L., personas kods _____, saskaņā Pielikumu Nr.2. 

3. Par minēto lēmumu informēt nekustamā īpašuma Brīvnieku ielā 1, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, īpašnieci I.L. 

 

10. 

Par iepirkuma “Sabiedrisko pakalpojumu centra Vecozolu ielā 32, Mārupē, autostāvvietu un 

Tīraines ielas posma būvniecība” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Sabiedrisko pakalpojumu centra Vecozolu ielā 32, Mārupē, autostāvvietu un Tīraines ielas 

posma būvniecība”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Līga Kadiģe 

Nadīna Millere 

Valdis Kārkliņš 

Guntars Igaunis 



Staņislavs Petrovskis 

 Aivars Svirido 

Pēteris Pikše 

 

11. 

Par iepirkuma “Ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas apstākļos”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas apstākļos”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Staņislavs Petrovskis 

Valdis Kārkliņš 

 Aivars Svirido 

Normunds Kārklis 

Jānis Lībietis 

Andrejs Kirillovs 

Edgars Jansons 

3.Lēmums komitejas sēdes protokola pielikumā uz  vienas lpp.  (pielikums Nr.11). 

 

12. 

Par iepirkuma “Jaunmārupes parka pārbūves 2.kārta”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Jaunmārupes parka pārbūves 2.kārta”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

 

           komisijas locekļi: 

 

Valdis Kārkliņš 

Žanete Salzirne 

Dace Štrodaha 

Ira Dūduma 

Staņislavs Petrovskis 

Guntis Ruskis 

Gatis Vācietis 

Aivars Svirido 

 

 



13. 

Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūve” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Mārupes novada pašvaldības ielu pārbūve”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Staņislavs Petrovskis 

 Aivars Svirido 

Normunds Kārklis 

Pēteris Pikše 

Guntis Ruskis 

 

 

14.1 

Par nekustamā īpašuma “Krēsliņi”, Pededzes ielā 27, Mārupē, 

Mārupes novadā,  kadastra Nr. _____, sastāvā esošās zemes vienības, _____ha platībā, 

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, S.Sakoviča, 

G.Vācietis), (N.Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no A.K., personas kods _____, nekustamā īpašuma “Krēsliņi”, 

Pededzes ielā 27, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā esošo zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma “Krēsliņi”, 

Pededzes ielā 27, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā esošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un 

A.K., personas kod _____. 

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

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Krēsliņi”, Pededzes ielā 27, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _____, 

_____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra pakalpojumus, valsts un 

kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

14.2 

Par nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, 

sastāvā esošās zemes vienības, _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, S.Sakoviča, 

G.Vācietis), (N.Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no G.L., personas kods _____, nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha 

platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha 

platībā, Dāvinājuma līgumu starp Mārupes novada domi un G.L., personas kods _____. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Lukstiņi”, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _____, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā, tostarp, bet ne tikai segt notāra pakalpojumus, valsts un kancelejas nodevas zemesgrāmatā. 

 

14.3 

Par nekustamā īpašuma Kurmales ielā 78, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, S.Sakoviča, 

G.Vācietis), (N.Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kurmales ielā 78, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

“_____”, reģ.Nr. _____, un B.L., personas kods _____, ½ domājamās daļas apmērā ar mērķi izmantot 

to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un SIA “_____”, reģ.Nr. _____, un B.L., personas kods _____, paredzot 

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

īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kurmales ielā 78, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, daļai aptuveni _____ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kurmales ielā 78, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni  _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

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

 

 

14.4 

Par nekustamā īpašuma Ventas ielā 27, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha platībā, 

un _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Ventas ielā 27, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. _____, daļas, aptuveni _____ ha un _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

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

B.L., personas kods _____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un 

uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un B.L., personas kods _____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ventas ielā 27, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, daļām, aptuveni _____ha un _____ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Ventas ielā 27, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni  _____ha un _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

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

dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu 

izstrādi. 

 

14.5 

Par nekustamā īpašuma Ūdru ielā 16, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, daļas, 

aptuveni _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Ūdru ielā 16, 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 A.P., 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 A.P., personas kods _____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Ūdru ielā 16, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _____, _____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

14.6 

Par nekustamā īpašuma Ūdru ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, daļas, 

aptuveni _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Ūdru ielā 18, 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 SIA “_____”, reģ.Nr. 

_____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un SIA “_____”, reģ.Nr. _____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Ūdru ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _____, _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

14.7 

Par nekustamā īpašuma Ūdru ielā 20, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. _____, daļas, aptuveni _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Ūdru ielā 20, 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 A.D., 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 A.D., personas kods _____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Ūdru ielā 20, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _____, _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

14.8 

Par nekustamā īpašuma Ūdru ielā 24, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, daļas, 

aptuveni _____ha un _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.8 saskaņā ar pielikumu: 



1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Ūdru ielā 24, 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 M.S., 

personas kods _____, un R.K., 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 M.S., personas kods _____, un R.K., personas kods _____, paredzot 

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

īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu. 

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

radīsies saistībā ar daļas no nekustamā īpašuma Ūdru ielā 24, 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. 

 

14.9 

Par nekustamā īpašuma Daibes ielā 44, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _____, daļas, 

aptuveni _____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Daibes ielā 44, 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 

_____, 1/2 domājamās daļas un A.K., personas kods _____, 1/2 domājamās daļas apmērā, ar mērķi 

izmantot to pašvaldības infrastruktūras attīstībai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību, I.B., personas kods _____, un A.K., personas kods _____, paredzot 

kārtību, kādā pašvaldība pieņem dāvinājumā nekustamā īpašuma Daibes ielā 44, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _____, daļu, _____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), un sedz īpašniecei darījuma 

rezultātā radušās kadastrālās uzmērīšanas izmaksas attiecībā uz nodalīto zemes vienību. 

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

radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Daibes ielā 44, 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, tai skaitā segt izdevumus 

par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi nodalītai zemes vienībai. 

 

15. 

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

 (kadastra apzīmējuma Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā,   

detālplānojuma apstiprināšanu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu "Rasmas" (kadastra Nr. _____) un „Rēviņas A” 

(kadastra apzīmējuma Nr. _____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojumu. 



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

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojumu atļauts realizēt pa kārtām, atbilstoši detālplānojuma realizācijas 

kārtībai un līguma nosacījumiem 4 (četrās kārtās), realizējot tās vienlaikus vai katru atsevišķi: 

2.1.1. I  kārta – ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 20 (Dravnieku iela) un zemes vienību Nr. 1 

un Nr.7 atdalīšana;  

2.1.2. II  kārta – ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 21 (Bišu iela) un zemes vienību Nr. 2, 3, 4, 5 

un  6 atdalīšana; 

2.1.3. III  kārta -  ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 18 (Bišu iela) un zemes vienībā Nr.17 (Pētera 

iela) un zemes vienību Nr. 9, 10, 11, 12, 15 un 16. atdalīšana; 

2.1.4. IV  kārta -  ceļa izbūve zemes vienībā Nr. 19 (Dravnieku iela) un zemes vienībā Nr.17 

(Pētera iela) un zemes vienību Nr. 8, 13 un 14 atdalīšana; 

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

projektēšanu un izbūvi atļauts veikt divos posmos:  

2.2.1. 1. posms – ielas izbūve ar šķembu segumu (būvprojektā paredzot arī drenāžas sistēmu 

lietus ūdens novadīšanai un galveno inženierkomunikāciju izbūvi), ko veic pirms Detālplānojuma 

attiecīgās kārtas teritorijas reālās sadales atsevišķās zemes vienībās; 

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

izbūve, pēc tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju izbūve un vismaz 75% zemes vienību apbūve;  

2.3.  Veicot ielas izbūvi Detālplānojuma īstenošanas IV kārtas ietvaros, izbūvējama 

caurteka Dravnieku ielas savienojumam ar plānoto Krones ielas posmu. 

2.4.  Ja detālplānojuma IV kārta tiek realizēta pirms III kārtas, Pētera ielas daļas izbūve 

realizējama uzreiz visā garumā detālplānojuma teritorijas robežās, nodrošinot Dravnieku ielas 

savienojumu ar jau izbūvēto Pētera ielas posmu.  

2.5. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto ceļu un inženierkomunikāciju 

(izņemot gāzes apgādes un elektronisko sakaru inženierkomunikācijas) projektēšanu un izbūvi 

atbilstoši detālplānojuma risinājumam, nodrošinot to pieslēgumu centralizētajām sistēmām. 

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

vismaz šķembu līmenī un galveno inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas ekspluatācijā vismaz 

attiecīgās apbūves kārtas ietvaros.  

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

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

nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas pieslēguma iespēja, un izbūvēta 

elektroapgāde. 

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

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

2.9. Līdz pašvaldības lēmumam par projektēto ielu pārņemšanu, Detālplānojuma 

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

kā arī caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai.  

2.10. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ceļus 

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

tiesību izbeigšanas brīdim.  

2.11. Pēc ielu pilnīgas izbūves, ielas nododamas pašvaldībai. Pašvaldība var lemt par zemes 

vienību Nr. 17.,18., 19., 20. un 21. atsavināšanu arī pēc ielas būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) 

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

Detālplānojuma iekšējo ielu caurbraukšanas funkciju, vienlaikus Pašvaldība neuzņemas saistības 

noteiktā termiņā veikt ielas izbūves 2.posma realizāciju. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājiem slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana uzsākama pēc paziņojuma par detālplānojuma 

apstiprināšanu publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar administratīvā līguma 

nosacījumiem. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 



5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma "Rasmas" 

īpašnieks R.D., personas kods _____, un zemes vienības „Rēviņas A” (kadastra apzīmējuma  

Nr. _____) īpašnieces R.Z., personas kods _____, pilnvaroto personu R.Z., personas kods _____, 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

 

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

 

16. 

Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka no 2019.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.janvārim privātajām pamata un 

vidējās izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 75,00 apmērā mēnesī  par 

vienu audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

2.Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

3.Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pamata un vidējās 

izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

 

17. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu biedrībai “Biznesa vēstniecība” kultūras pasākuma  

“Citāda skola#2” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai “Biznesa vēstniecība”, vienotais reģ.Nr._____, finansiālo atbalstu 

1000,00 euro (viens tūkstotis euro) apmērā kultūras pasākuma “Citāda skola#2” īstenošanai, 2019.gada 

1.septembrī, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

biedrību “Biznesa vēstniecība”, reģ.Nr. _____, par finansējuma piešķiršanu. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai “Biznesa vēstniecība”, reģ.Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. Biedrībai “Biznesa vēstniecība”, reģ.Nr. _____, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta 

izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma norises 

iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu.  

5. Ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma  

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai “Biznesa vēstniecība”, reģ. 

Nr. _____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas 

mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  



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

Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

18. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2009. gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.23/2009 “Par pabalstu jaundzimušo aprūpei” 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16/2019  „Grozījumi Mārupes novada domes  

2009.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2009 “Par pabalstu jaundzimušo aprūpei”, 

saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

 4.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.  
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19. 

Par PII Zeltrīti dalību ERASMUS+ projektā “Full Steam Ahead” 

Nr.2019-1-IE01-KA229-051560_4 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt PII “Zeltrīti” dalību Eiropas Savienības ERASMUS + programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā Nr.2019-1-IE01-KA229-051560_4 

“Full STEAM Ahead”. Projekta finansējums 17 527,00 EUR.  Projekta finansējuma dalījums pa 

gadiem norādīts tabulā: 

Finanšu posteņi 

Finansējums 

2019.gadā 

Finansējums 

2020.gadā 

Finansējums 

2021.gadā Finansējums kopā 

(EUR) (EUR)  (EUR) 

Dienas nauda 
             

780.00  
    1 120.00  

          

928.00  
2 828.00  

Ceļas izdevumi un 

viesnīca 
  2 185.00  2 610.00  3 904.00  8 699.00  

Administratīvie 

izdevumi 
   1 000.00   3 000.00  2 000.00  6 000.00  

Kopā:    3 965.00  6 730.00  6 832.00    17 527.00  

 

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

projekta īstenošanu saistītos dokumentus. 

 



20. 

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas  interešu izglītības programmu  2019./2020., 2020./2021  un 

2021./2022. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmas 2019./2020., 

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

2. Interešu programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

21. 

Par saistošo noteikumu Nr. 17/2019  

“Par  pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17/2019 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu 

ģimenēm Mārupes novadā”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

„Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībā netiks saņemts Vides 

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

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

 

22. 

Par algu likmju noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt pirmsskolu izglītības iestādēs algu likmi par vienu slodzi sekojošā apmērā: 

1.1.pirmsskolas skolotājiem 950 EUR; 

1.2.pirmsskolas skolotāju palīgiem 650 EUR; 

1.3.medicīnas māsām visās izglītības iestādēs 850 EUR.  

2.Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 2.septembri. 

 

 

 

 



Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

23. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs  M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novada, Mārupe, Brīvnieku iela 1, 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 

Brīvnieku 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 Brīvnieku iela 1, Mārupe,  Mārupes novads. 

5. Piešķirt 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). 

 

24. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu  

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst L.H., personas kods _____, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 201,91 Eur (divi 

simti viens euro un 91 cents) un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 210,99  (divi simti desmit euro  

un 99 centi) par nekustamo īpašumu Kurpnieku iela _____, Mārupe, Mārupes novads, kadastra  

Nr. _____, kas izveidojies no 2009.gada līdz 2010.gada 1.junijam. 

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

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

pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

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

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 



25. 

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

2021./2022. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1.Saskaņot Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2019./2020., 2020./2021. un 

2021./2022. mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2.Interešu programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

 

26. 

Par iepirkuma “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Līga Kadiģe 

Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Guntars Igaunis 

Edgars Jansons 

 

 

 

27. 

Par Jaunmārupes pamatskolas dalību ERASMUS+ projektā 

“Communication is an Art” Nr.2019-1-PL01-KA229-064922_6 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt Jaunmārupes pamatskolas dalību Eiropas Savienības ERASMUS + 

programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektā Nr. 2019-1-PL01-

KA229-064922_6 “Communication is an Art”. Projekta finansējums 30 101,00 EUR.  Projekta 

finansējuma dalījums pa gadiem norādīts tabulā: 

 

 



 

Finanšu posteņi 

Finansējums 

2019.gadā 

Finansējums 

2020.gadā 

Finansējums 

2021.gadā Finansējums 

kopā 
(EUR) (EUR)  (EUR) 

Dienas nauda 
             

435.00  

          

3 430.00  
          3 136.00     7 001.00  

Ceļas izdevumi un 

viesnīca 
1 980.00    7 448.00       7 672.00   17 100.00  

Administratīvie 

izdevumi 

             

500.00  

          

4 500.00  
         1 000.00     6 000.00  

Kopā: 
          

2 915.00  
15 378.00  11 808.00  30 101.00  

 

2. Pilnvarot Jaunmārupes pamatskolas direktori Ivetu Timuli Mārupes novada domes 

vārdā parakstīt ar projekta īstenošanu saistītos dokumentus. 

 

28. 

Par atteikumu no kapitāla daļu pirmpirkuma tiesībām 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Babītes novada domei piederošām SIA „Rīgas 

apriņķa avīze”, reģ. Nr. _____, 1075 kapitāla daļām. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Babītes novada domi.  

 

29. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes novada Sociālajā dienestā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 1.septembri Mārupes novada Sociālajā dienestā izveidot jaunu amata vietu 

sociālās palīdzības organizators (profesijas kods 3412 03) 39.saime, III B līmenis, 9.mēnešalgu grupa.  

 

30. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 2.septembri Mārupes mūzikas un mākslas skolā izveidot jaunu amata vietu vienu 

slodzi – direktora vietnieks audzināšanas jomā (profesijas kods 1345 09). 



 

31. 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, J. Lagzdkalns, N. 

Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, S.Sakoviča, 

G.Vācietis), (G.Ruskis, 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.31 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apbalvot sportistu E.E.L., personas kods _____, par izciliem sasniegumiem starptautiskā 

līmenī, pārstāvot Latvijas Republiku Eiropas Čempionātā Valmierā, kas norisinājās 2019.gada 14.jūlijā 

un Pasaules Čempionātā Zolder, Beļģijā, kas norisinājās 2019.gada 25.jūlijā, ar naudas balvu 700,00 

euro (septiņi simti euro) apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt E.E.L. 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.L., personas kods _____, naudas balvu 700,00 euro (septiņi simit) 

apmērā uz A/S “Luminor bank” kontu Nr. _____, aprēķinot un samaksājot normatīvajos aktos noteiktos 

nodokļus. 

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

32. 

Par konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2019”  

komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. 

Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, E. Jansons, R.Zeltīts, 

S.Sakoviča, G.Vācietis), „pret”  nav,  „atturas”  nav,     Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izveidot konkursa  “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2019” komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas locekļi:  

Domes priekšsēdētājs - Mārtiņš Bojārs; 

Domes priekšsēdētāja vietnieks - Līga Kadiģe; 

Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs - Pēteris Pikše; 

Kultūras nama direktore – Ira Dūduma; 

Attīstības nodaļas vadītājs - Ilze Krēmere; 

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants – Jolanta Kursiša; 

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis - Jurijs Baibakovs; 

Biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāvis - Alīna Lukjanceva; 

Deputāts  - Andris Puide. 

2.Apstiprināt konkursa  “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2019” komisijas nolikumu 

saskaņā ar pielikumu.  

3.Lēmums komitejas sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas  (pielikums Nr.32). 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  17.00 

Domes priekšsēdētājs    /paraksts/             Mārtiņš Bojārs 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/                 Ilona Eglīte 

 



Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  2.septembrī 

 

 

 

 


