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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2019.gada  25.septembrī  Nr.12 

 

Domes  sēde  tiek  

sasaukta plkst.15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Jānis 

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

Kirillovs, Edgars Jansons, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Nadīna Millere- ārzemēs, 

Jānis Lībietis – slimības lapa. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane. 
 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1.Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu (2 gab.). 

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

mērķa noteikšanu (16 gab.). 

3.Par zemes lietošanas mērķa maiņu (9 gab.). 

4.Par zemes lietošanas mērķi. 

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

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

7.Par Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr.15 (protokola Nr.7) “Par publiskās 

taksometru stāvvietas izvietojumu VAS Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā” atcelšanu. 

8.Par ielu apgaismojuma sistēmas Krones ielā, Mārupē, pieņemšanu dāvinājumā. 

9.Par nekustamā īpašuma Ūdru ielā 22, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.________, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

10.Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” . 
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11.Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu apstiprināšanu. 

 

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

12.Par Mārupes novada domes 2014.gada 29.oktobra “Par Mārupes novada domes 2014.gada 

10.septembra lēmuma Nr.6 (ārkārtas sēdes protokols Nr.14) precizēšanu” 11.punkta atcelšanu. 

13.Par finansiālu atbalstu sportistiem (5 gab.). 

14.Par Izglītības attīstības stratēģijas 2020.–2026.gadam apstiprināšanu. 

15.Par pretendentu pieteikšanās uzsākšanu Goda raksta piešķiršanai 2019.gadā. 

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

“Mana Glezna 2019” īstenošanai. 

17.Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”. 

18.Par grozījumiem nolikumā “Nolikums par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā 

“Gada pedagogs”. 

19.Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

20.Par Mārupes novada domes pārstāvja deleģēšanu dalībai pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Vīni. 

21.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos  

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

22.Par Mārupes novada pašvaldības līdzdalības SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” izbeigšanu un 

kapitāla daļu pārdošanu. 

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

dzēšanu (3 gab.). 

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

25.Par pašvaldības apbalvojuma – Atzinības raksta piešķiršanu par ieguldījumu sporta jomā 

2019.gadā “Mārupes novada sporta laureāts”. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

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

Mārupes novadā” pieņemšanu. 

27.Par deputāta E.Jansona iesnieguma izskatīšanu. 

28.Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā. 

29.Par jaunas amatu vietas izveidošanu  Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

“Zeltrīti”. 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

31.Par maksas par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes  novada Sociālā dienestā 

apstiprināšanu 

32.Par Mārupes novada jauno Sporta stadionu (laukumu): Īvju iela 5, Mārupes novads, un 

Mārupes valsts ģimnāzija, Kantora iela 97, Mārupe, nomas maksas apstiprināšanu. 

33.Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, 

daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

34.Par iepirkuma “Skultes sākumskolas ēdnīcas piebūves projektēšana un būvniecība” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

35.Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Tirdzniecības vietai 

Mārupē, Bebru ielā 10, pieguļošās teritorijas labiekārtošana” iesniegumu. 

36.Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Švarcenieku muižas 

ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” iesniegumu. 

37.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinības raksts” I pakāpe piešķiršanu un 

godalgas izmaksu _________. 

38.Par zemes gabalu daļu nodošanu biedrībai „Dari labu” bezatlīdzības lietošanā. 

39.Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem 

ar citām pašvaldībām 2019.gadā (septembris – decembris). 
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40.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. 

 

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, L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), (A.Vintere 

un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (N.Millere, 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. 

 

Ierodas deputāts E.Jansons, turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

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

 

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

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

(A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (N.Millere, 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 ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

(A.Vintere 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.Izveidot Mārupes novada Vētras ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 

Medņu  iela  (posmā no nekustamā īpašuma “Rožpļavas”, kadastra Nr. ______, līdz 

nekustamajam īpašumam “Zaķēni”, kadastra Nr. ______) – ______km garumā un 12 m platumā 

sarkanajās līnijās, turpinot Medņu ielas posmu no Rožu ielas līdz īpašumam “Rožpļavas”.  

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

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

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

 

1.2 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

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

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

(A.Vintere 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.Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 

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

“Dignitas”, kadastra Nr. ______) – ______km garumā un 18 m platumā sarkanajās līnijās.  

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

3. 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 ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

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

(A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas” 

nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novada, “Priekūnas”, 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 “Priekūnas”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Pavēji”, 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, 

nosaukumu  “C-29 Bašēnu ceļš -Lukstenieki”,  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). 

 

Ierodas deputāte A.Vintere, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

2.2 

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  15 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

A.Vintere), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Brīvnieku iela 3, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

spēkā esošo adresi Brīvnieku iela 3, 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 Brīvnieku iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

joslā  (kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

 

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Brīvnieku iela 7, 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 Brīvnieku iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Brīvnieku 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). 
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2.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4  saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Brīvnieku iela 9, 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 Brīvnieku iela 9, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Brīvnieku iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

joslā  (kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Skaņā kalna iela 26, kadastra 

Nr.8076 007 1826, 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 Skaņā kalna iela 26, 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 Skaņā kalna 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 
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8.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

2.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Skaņā kalna iela 28 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 Skaņā kalna iela 28, 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 Skaņā kalna iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

joslā  (kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Vētras, “Biķerīši”, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ ha platībā, adresi 

Medņu iela 9,Vētras, 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 

Medņu iela 11,Vētras, 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 Medņu iela, Vētras, Mārupes novads. 
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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. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, adresi 

Medņu iela 6, Vētras, Mārupes novads. 

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

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

10. Zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, mainīt adresi 

no “Biķerīši”, Vētras, Mārupes novads, uz  Medņu iela 8, Vētras, Mārupes novads (klasifikatora kods 

103419241). 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi – 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). 

 

2.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 73 kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

esošo adresi Penkules iela 73, 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). 

 

2.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

https://www.kadastrs.lv/varis/103419241?type=house
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Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 82, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā), kā papildinājumu 2003.gada 15. maijā apstiprinātajam Mārupes pagasta 

saimniecību “Kurpnieki”, “Stibes” un “Jaunlauri-1”detālplānojumam. 

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

atstāt spēkā esošo adresi Penkules iela 82, 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). 

 

2.10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 78, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Penkules iela 78, 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). 

 

2.11 

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  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Lambertu iela 26, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Lambertu iela 26, 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). 

 

2.12 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 87, 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 87, 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). 
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2.13 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 81, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Penkules iela 81, 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). 

 

2.14 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 8, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Mauriņu iela 8, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

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

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

 

2.15 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr.2.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Brīvnieku iela 5, 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 Brīvnieku iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Brīvnieku iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

joslā  (kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.16 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, 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 Brīvnieku iela 10, 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 Brīvnieku 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. 
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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). 

 

3.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Miera ceļš O”, kadastra Nr. _______, _______ha platībā,  

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

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 19 kadastra Nr. _______, _______ ha platībā  

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

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Maijpuķītes”, kadastra Nr. _______, _______ha platībā,  

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

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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3.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Ežiņi”, kadastra Nr. _______, zemes vienībām: 

1.1. ar kadastra apzīmējumu _______ zemes lietošanas mērķi _______ha platībā uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

1.2. ar kadastra apzīmējumu _______zemes lietošanas mērķi uz dīķsaimniecību (kods 0303) – 

_______ha platībā un sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503) – _______ha platībā 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Pētera iela 18, kadastra Nr. _______, _______ha platībā,  

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

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Neriņa”, kadastra Nr. _______, zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem _______– _______ ha platībā, _______– _______ha platībā, _______–  _______ha 

platībā, _______– _______ha platībā, _______– _______ha platībā, _______ – _______ha platībā, 

_______ – _______ha platībā, _______– _______ha platībā, _______– _______ha platībā, _______ – 

_______ha platībā un _______ – _______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz fizisko un juridisko 

personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritoriju (kods 0302). 

2.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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3.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamā īpašuma “Mārupīte”, kadastra Nr. _______, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu _______– _______ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz fizisko un juridisko personu 

īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritoriju (kods 0302). 

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

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

 

3.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamā īpašuma “bez adreses”, kadastra Nr. _______, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu _______, _______ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz fizisko un juridisko personu 

īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritoriju (kods 0302). 

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

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

 

3.9 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamā īpašuma “bez adreses”, kadastra Nr. _______, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu _______,_______ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz fizisko un juridisko personu 

īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritoriju (kods 0302). 

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

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

 

4. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Noteikt nekustamā īpašuma “Bērzlapas 5”, kadastra Nr. _______,  zemes vienības daļai ar 

kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

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). 

 

5.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,   „atturas” 4 

(N.Orleāns, R.Zeltīts, A.Puide, E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

  

5.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  11  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,   „atturas” 4 

(N.Orleāns, R.Zeltīts, A.Puide, E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

       6. 

Par zemesgabala atdalīšanu, nosaukuma piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma Pētera iela 22, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, un iekļaut nekustamā īpašuma 

“Pētera iela”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, sastāvā.  

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, nosaukumu 

“Pētera iela ”, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101). 

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

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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                                                                7. 

Par Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija lēmuma Nr.15 (protokola Nr.7) “Par publiskās 

taksometru stāvvietas izvietojumu VAS Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr.15 (protokola Nr.7) “Par 

publiskās taksometru stāvvietas izvietojumu VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga” teritorijā”. 

2.Par pieņemto lēmumu informēt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”.  

 

8. 

Par ielu apgaismojuma sistēmas Krones ielā, Mārupē, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt dāvinājumā no biedrības “Krones iela 56”, reģ.Nr. _______, ielas apgaismojumu, kas 

atrodas nekustamajā īpašumā Krones ielā 56, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, un kas 

ir vērsts uz pašvaldības ielu Krones iela un paredzēts tās apgaismošanai. 

2.Nepieņemt dāvinājumā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un palīgēku, kas atrodas nekustamajā 

īpašumā Krones ielā 56, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, iekšpagalmā izvietoto un 

privātām vajadzībām paredzēto apgaismojumu, kas nav izmantojams likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktā norādītās funkcijas īstenošanai.   

3.Uzdot  Mārupes novada domes izpilddirektoram noslēgt ar biedrību „Krones iela 56”, reģ.Nr. 

_______, dāvinājuma līgumu un pieņemt objekta izpilddokumentāciju. Ja sakarā ar šī lēmuma 1.un 

2.punkta izpildi ir nepieciešams veikt darbības apgaismojuma sistēmas sadalīšanai, lai pieņemtu tikai 

šī lēmuma 1.punktam atbilstošu daļu, izmaksas segt no Mārupes novada pašvaldības budžeta.  

 

                                                                  9. 

Par nekustamā īpašuma Ūdru ielā 22, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. _______, daļas, aptuveni _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Ūdru ielā 22, 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 J.M., personas 

kods _______, un M.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 J.M., personas kods _______, un M.K., personas kods _______, 
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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 22, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

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

ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

                                                            10. 
Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2018.gada 

19.decembra saistošajos noteikumos Nr.17/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”  saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

 

                                                               11. 

Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus  Nr.19/2019  „Mārupes novada Teritorijas plānojuma 

2014.-2026.gadam ar 2019.gada grozījumiem Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 

Grafiskā daļa” (turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu..  

2. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā 

stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

3. Paziņojumu par Saistošo noteikumu pieņemšanu 2 (divu) nedēļu laikā pēc Saistošo 

noteikumu apstiprināšanas publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”,  Mārupes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv 

4. Lēmumu par Saistošo noteikumu apstiprināšanu un saistīto dokumentus ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē, un par pieņemto 

lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

5. Ar šo Lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav 

pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma  27.panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

12. 

Par Mārupes novada domes 2014.gada 29.oktobra 

“Par Mārupes novada domes 2014.gada 10.septembra lēmuma Nr.6 

(ārkārtas sēdes protokols Nr.14) precizēšanu” 11.punkta atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

Atcelt ar 2020.gada 1.jūniju Mārupes novada domes 2014.gada 29.oktobra lēmuma Nr.52 

(protokola Nr.16) “Par Mārupes novada domes 2014.gada 10.septembra lēmuma Nr.6 (ārkārtas sēdes 

protokols Nr.14) precizēšanu” 11.punktu. 

 

13.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.D., personas kods _______, finansiālu atbalstu 360 (trīs simti sešdesmit euro) euro 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību “UK BMX Flatland Championship Cycle 

Expo 2019” sacensībās Harrogate, Lielbritānijā, 2019.gada 21.septembrī, paredzot, ka ar dzīvošanu 

saistītās izmaksas sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē paredzētajām, jeb 85 euro apmērā. 

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

personas kods _______, un biedrību “Baltic BMX School”, reģ. Nr. _______. 

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

School” uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. D.D., personas kods _______, un biedrībai “Baltic BMX School”, reģ. Nr. _______, abiem 

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

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par tā 

izlietošanu.  

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

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

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

Mārupes novada 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). 

  

13.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.13.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt N.T., personas kods _______, finansiālu atbalstu  160 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību Pasaules čempionātā Armvrestlingā, kas 

norisināsies Constantā, Rumānijā, no 2019.gada 26.oktobra līdz 4.novembrim, t.i., sacensību dalības 

maksu, ceļa izdevumus un dzīvošanas izdevumus 50% apmērā.  

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

N.T., personas kods _______, un biedrību „Latvijas Armvrestlinga federācija”, reģistrācijas Nr. 

_______. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Latvijas Armvrestlinga federācija”, reģistrācijas Nr. 

_______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. N.T., personas kods _______, un biedrībai „Latvijas Armvrestlinga federācija”, reģistrācijas 

Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

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

izlietošanu.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad N.T., personas kods _______, un biedrībai 

„Latvijas Armvrestlinga federācija”, reģistrācijas 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). 

 

13.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A.Ķ., personas kods _______, finansiālu atbalstu 325 euro (trīs simti divdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās 2019.gadā saskaņā 

ar grafiku. 

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

personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) M.Ķ., personas kods _______, un biedrību 

“OLIMPIKS”, reģ.Nr. _______. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, 

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

4.Alekša Ķeviņa, personas kods _______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.Ķ., personas kods 

_______, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā, iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.Ķ., personas kods _______, likumiskajam 

pārstāvim (tēvam) M.Ķ., personas kods _______, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. _______, abiem 

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

vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 
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13.4 

Par finansiālu atbalstu sportistei 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A.Ž., personas kods _______, finansiālu atbalstu 320 euro (trīs simti divdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās 2019.gadā saskaņā 

ar grafiku. 

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

A.Ž., personas kods _______, likumisko pārstāvi (māti) K.Ž., personas kods _______, un biedrību 

“OLIMPIKS”, reģ. Nr. _______. 

 3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, 

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

4.A.Ž., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.Ž., personas kods _______, 

un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

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

iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.Ž., personas kods _______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) K.Ž., personas kods _______, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. 

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

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

  

13.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt R.D. personas kods _______, finansiālu atbalstu  162,50 euro (viens simts sešdesmit 

divi euro un 50 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās 

2019. gadā saskaņā ar grafiku. 

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

personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) K.D., personas kods _______, un biedrību 

“OLIMPIKS”, reģ. Nr. _______. 

 3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „OLIMPIKS”, 

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

4.R.D., personas kods _______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) K.D., personas kods _______, 

un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. _______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

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

iesniedzot domai atskaiti par tā izlietošanu. 

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.D., personas kods _______, likumiskajam 

pārstāvim (tēvam) K.D., personas kods _______, un biedrībai „OLIMPIKS”, reģ.Nr. _______, abiem 
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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). 

 

14. 

Par Izglītības attīstības stratēģijas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Izglītības attīstības stratēģiju 2020.–2026.gadam. 

2. Publicēt Mārupes novada  pašvaldības Izglītības attīstības stratēģijas 2020.–2026.gadam 

Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv;  

3. Publicēt paziņojumu “Par Mārupes novada pašvaldības  Izglītības attīstības stratēģijas 2020. 

– 2026. gadam apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”; 

4. Pieņemt zināšanai Mārupes pamatskolas vecāku padomes prezentāciju “Mārupes 

pamatskolas stratēģija”. 

 

15. 

Par pretendentu pieteikšanās uzsākšanu Goda raksta piešķiršanai 2019.gadā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15  saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt pretendentu pieteikšanos pašvaldības apbalvojuma – Goda raksta piešķiršanai par 

sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un attīstībā 2019.gadā.  

2. Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2019.gada 1.oktobra līdz 21.oktobrim.  

3.Informāciju par pieteikšanos publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv.  

 

16. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija” 

projekta “Mana Glezna 2019” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16  saskaņā ar pielikumu: 

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

700 euro (septiņi simti euro) apmērā projekta „Mana glezna 2019” īstenošanai, 2019.gada 26.oktobrī 

novadot radošās darbnīcas biedrības telpās Zīļu ielā 2, Mārupē, un no  2019.gada 26.novembra līdz 

2019.gada 26.decembrim, rīkojot un atklājot izstādi Mārupes kultūras nama vestibilā, Daugavas ielā 

29, Mārupē, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar biedrību 

“Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, vienotais reģ.Nr. _______, par finansējuma piešķiršanas, 

izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību. 

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

_______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

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

pasākuma norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 

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

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

studija”, reģ.Nr. _______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

6.Piešķirt biedrībai „ Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ.Nr. _______, tiesības no 

2019.gada 26.novembra līdz 2019.gada 26.decembrim Mārupes kultūras nama telpas – vestibilu, ar 

100% nomas maksas samazinājumu. 

7.Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas biedrībai 

“Mārupes Vizuālās Mākslas studija” slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos  

Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17  saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.20/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2017.gada 

22.novembra saistošajos noteikumos Nr. 29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”, 

saskaņā ar pielikumu. 

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

zināšanai 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.  

 

18. 

Par grozījumiem nolikumā “Nolikums par Mārupes novada pašvaldības  

balvu izglītībā “Gada pedagogs”” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18  saskaņā ar pielikumu: 
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1. Izdarīt Mārupes novada administratīvajā teritorijā iedibinātās balvas izglītībā “Gada 

pedagogs” nolikumā “Nolikums par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā “Gada pedagogs”, kas 

apstiprināts ar sekojošus grozījumus: 

1.1.Izteikt Nolikuma 1.7 punktu šādā redakcijā “Balvas “Mārupes novada gada pedagogs” 

nominants saņem Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu I pakāpes Atzinības rakstu un naudas 

balvu EUR 500,00 (pieci simti eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas “ 

1.2.Izteikt Nolikuma 1.8 punktu šādā redakcijā: “Balvas „Par mūža ieguldījumu izglītībā” 

nominants saņem Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu “Goda raksts” un  piešķir naudas balvu 

EUR 600 (seši simti eiro) apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

2.Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt  nolikuma konsolidēto redakciju. 

 

19. 

Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19  saskaņā ar pielikumu: 

1. Atteikt atzīt J.A., personas kods _______, par tiesīgu saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājuma risināšanā.  

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, 

Baldones ielā 1A. Rīga).  

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

20. 

Par Mārupes novada domes pārstāvja deleģēšanu dalībai  

pieredzes apmaiņas braucienā uz Vīni 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (L.Kadiģe, 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), 

(M.Bojārs, 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.20  saskaņā ar pielikumu: 

1.Deleģēt dalībai vizītē uz Vīni, Austrijā, no 2019.gada 25.novembra līdz 29.novembrim, 

Mārupes novada domes priekšsēdētāju Mārtiņu Bojāru, ar mērķi piedalīties un pārstāvēt Mārupes 

novada pašvaldību Rīgas plānošanas reģiona organizētajā pieredzes apmaiņas braucienā. 

2.Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt Ministru kabineta 2010.gada 

12.oktobra noteikumos Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 

noteiktajā kārtībā un apmērā ar komandējumu saistītās domes priekšsēdētāja izmaksas braucienā uz 

Vīni, Austrijā. 

  

21. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21  saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt  saistošos noteikumus Nr.21/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada 

27.aprīļa saistošajos noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar 

Pielikumu. 

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

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā bezmaksas izdevumā “Mārupes vēstis”.  

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

 

22. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzdalības SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” 

izbeigšanu un kapitāla daļu pārdošanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.VācietisN.Orleāns, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,   

„atturas” 3 (A.Puide, R.Zeltīts, E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22  saskaņā ar pielikumu: 

1.Izbeigt Mārupes novada pašvaldības līdzdalību SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ. Nr. _______, 

atsavinot Mārupes novada pašvaldībai piederošās 1750 kapitāldaļas. 

2. Izveidot Kapitāla daļu pārdošanas komisiju šādā sastāvā: 

 Komisijas priekšsēdētājs     K.Ločs; 

 Komisijas locekle    L.Levanoviča; 

 Komisijas locekle    L.Liepiņa. 

3.Apstiprināt Kapitāla daļu pārdošanas komisijas nolikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

4.Kapitāla daļu pārdošanas komisijai atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 

kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 140. un 141.pantam veikt pašvaldībai piederošo kapitāla daļu 

vērtības noteikšanu un izstrādāt kapitāla daļu pārdošanas noteikumus, iesniedzot domei apstiprināšanai 

2019.gada oktobra sēdē. 

 

23.1 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.1  saskaņā ar pielikumu: 

 1.Dzēst SIA “_______”, reģ. Nr. _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 498,84 

Euro (četri simti deviņdesmit astoņi euro un 84 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 498,84 Euro 

(četri simti deviņdesmit astoņi euro un 84 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. 
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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 vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.2  saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst M.P., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 138,73 Euro 

(viens simts trīsdesmit astoņi euro un 73 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 75,01 Euro  

(septiņdesmit pieci euro  un 1 cents) par ½ domājamo daļu no nekustamā īpašuma Gaujas ielā _______, 

Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. _______, kas izveidojies no 2010.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 

1.augustam. 

 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.  

 

23.3 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.3  saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst B.P., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 159,23 Euro 

(viens simts piecdesmit deviņi euro un 23 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 97,91 Euro 

(deviņdesmit septiņi euro un  91 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.  

 

24. 

Par Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja P. Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

I. Dūduma, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, E.Jansons, J. 

Lagzdkalns), (P.Pikše, kā ieineteresētā persona, pamatpjoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 

11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24  saskaņā ar pielikumu: 

Piešķirt Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam 

Pēterim Pikšem ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas no 2019.gada 21.oktobra 

līdz 2019. gada 3.novembrim un apmaksātu papildatvaļinājumu piecas darba dienas no 2019.gada 

4.novembra līdz 2019.gada 8.novembrim par nostrādāto laika periodu no 2018.gada  26.jūnija līdz 

2019. gada 25.jūnijam. 

 

25. 

Par pašvaldības apbalvojuma – Atzinības raksta piešķiršanu par ieguldījumu sporta jomā 

2019.gadā “Mārupes novada sporta laureāts” 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu pašvaldības apbalvojuma – Atzinības raksta piešķiršanai par 

ieguldījumu sportā 2019.gadā “Mārupes sporta laureāts” saskaņā ar pielikumu, paredzot apbalvojuma 

“Atzinības raksts” II pakāpe piešķiršanu četrās nominācijās un “Atzinības raksts” III piešķiršanu 

septiņās nominācijās ar attiecīgu finansējumu. 

2. Uzdot Apbalvojumu izvērtēšanas komisijai veikt nepieciešamās darbības konkursa 

izsludināšanai, pieteikumu vērtēšanai, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus vai 

speciālistus bez balsstiesībām, par konkursa rezultātiem informējot Mārupes novada domi, sagatavojot 

un iesniedzot attiecīgu lēmumprojektu.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26. 

Par saistošo noteikumu Nr.17/2019 

“Par  pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pieņemšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26  saskaņā ar pielikumu: 

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

Mārupes novadā”, precizētajā redakcijā saskaņā ar  pielikumu. 

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

zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā 

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

 

27. 

Par deputāta E.Jansona iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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 Atklāti balsojot ar  2  balsīm „par” (E.Jansons, N.Orleāns),  „pret”  nav,   „atturas”  13  

(M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, 

G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns), 

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

Mārupes novada dome nolemj 

 

Neieņemt lēmumu Nr.27  saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

28. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28  saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 1.oktobri Mārupes pamatskolā izveidot jaunu amata vietu skolotāja palīgs 

(profesijas kods 5312 01) 29.saime, I līmenis, 4.mēnešalgu grupa (viena slodze) 

 

29. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu 

Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29  saskaņā ar pielikumu: 

No 2019.gada 1.oktobra Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” izveidot 

jaunu amata vietu speciālais pedagogs (profesijas kods 2352 03) vienu slodzi. 

 

30.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr.30.1  saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Penkules iela 71, Mārupes novadā, Mārupē, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Penkules iela 71, 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. 
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5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, zemes 

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

joslā  (kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

30.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

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

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr.30.2  saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Maijas”, Mārupes novadā, 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 “Mūzikas skolas stāvlaukums”, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).   

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, nosaukumu 

“Maijas’, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (kods 0201). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

30.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

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

I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), „pret”  

nav,   „atturas” 2 (A.Puide, E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr.30.3  saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju iela 98, Mārupes novadā, Mārupē, kadastra  

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

zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Paleju iela 98, 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. 
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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 Meldriņu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

7.Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ha platībā, zemes 

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

joslā  (kods 1101). 

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

31. 

Par maksas par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes  novada Sociālā dienestā apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31  saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt maksu par aprūpes mājās pakalpojumu Mārupes  novada Sociālā dienestā: 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids 
Mēr-

vienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

1. Aprūpe mājās 1 stunda 7,08 - -  

2. Iekasētos līdzekļus par maksas pakalpojumu ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības budžetā. 

3. Maksa  par pakalpojumu pilnā apmērā samaksājama ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc 

rēķina piestādīšanas. 

 

32. 

Par Mārupes novada jauno Sporta stadionu (laukumu): Īvju iela 5, Mārupes novads, un 

Mārupes valsts ģimnāzija, Kantora iela 97, Mārupe, 

nomas maksas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  „par” balsīm NAV,  „pret”  nav,   „atturas”15 (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), Mārupes novada dome  nolemj: 

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

Mārupes novada dome nolemj 

 

Neieņemt lēmumu Nr.32  saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. _______, daļas, aptuveni _______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33  saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 11, 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 A.P., 

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un 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 nekustamā īpašuma Kokles ielā 11, 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 Kokles ielā 11, 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. 

 

 

34. 

Par iepirkuma “Skultes sākumskolas ēdnīcas piebūves projektēšana un būvniecība” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34  saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Skultes sākumskolas ēdnīcas piebūves projektēšana un būvniecība”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Guntars Igaunis 

Gaļina Grizāne 

Andrejs Kirillovs 

 

 

35. 

Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Tirdzniecības vietai 

Mārupē, Bebru ielā 10, pieguļošās teritorijas labiekārtošana” iesniegumu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35  saskaņā ar pielikumu: 
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1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 

ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta pieteikumu projekta „Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru 

ielā 10, pieguļošās teritorijas labiekārtošana”, tā ietvaros paredzot labiekārtot teritoriju ap 2020.gadā 

plānoto tirdzniecības vietu Mārupē, Bebru ielā 10. 

2. Projekta īstenošanas laikā no 01.03.2020. – 31.12.2020. nodrošināt priekšfinansējumu 31 000 

EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 17 500 EUR apmērā un pieprasītais publiskais 

finansējums 13 500 EUR apmērā. 

 

 

36. 

Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Švarcenieku muižas 

ēkas sakārtošana, paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti” iesniegumu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.36  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 

ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta pieteikumu „Švarcenieku muižas ēkas sakārtošana, 

paaugstinot pakalpojumu pieejamību un kvalitāti”, tā ietvaros paredzot muižas kreisā spārna telpu 

remontu (grīdas seguma maiņu, sienas krāsojuma atjaunošanu, podiņu krāsns restaurāciju u.c.) 

2 Projekta īstenošanas laikā no 01.03.2020. – 31.12.2020. nodrošināt priekšfinansējumu  

50 000 EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 5 000 EUR apmērā un pieprasītais 

publiskais finansējums 45 000 EUR apmērā. 

 

 

37. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinības raksts”  

I pakāpe piešķiršanu un godalgas izmaksu I.Ā. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.37  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt I.Ā., personas kods _______, par iegūto nomināciju “Mārupes novada Gada 

pedagogs” apbalvojumu “Atzinības raksts” I pakāpe. 

2. Izmaksāt I.Ā., personas kods _______, naudas balvu 500 euro (pieci simti euro) 

apmērā pēc nodokļu nomaksas a/s “Swedbank” kontā Nr. _______. 

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

Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

 

38. 

Par zemes gabalu daļu nodošanu biedrībai „Dari labu” bezatlīdzības lietošanā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, 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), „pret”  nav,   „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Pieņemt lēmumu Nr.38  saskaņā ar pielikumu: 

 1.Atļaut biedrībai „Dari labu”, reģ.Nr.________, uz 5 (pieciem) gadiem bez atlīdzības uzstādīt 

labdarības konteinerus 2m2 platībā (katrs) uz nekustamajiem īpašumiem Viskalnu ielā 10, Tīrainē, ar 

kadastra numuru ________, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, ar kadastra numuru ________, Amatas 

ielā 14, Mārupē, ar kadastra numuru ________, Skultes ielā 31, Skultē, ar kadastra numuru ________, 

Gerberu ielā 1, Mārupē, ar kadastra numuru ________, Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē, ar kadastra 

numuru ________, Konrādu iela 7, Mārupē, ar kadastra numuru ________, Viršu ielā 20, Tīrainē, ar 

kadastra numuru ________. Labdarības konteineru 2m2 platībā (katrs) atrašanās vietas ir jāsaskaņo ar 

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi. 

 2.Noteikt, ka biedrība „Dari labu”, reģ.Nr. ________, nodrošina bezatlīdzības lietošanā nodoto 

zemes gabalu daļu uzturēšanu, kā arī sedz visus ar to saistītos izdevumus.  

 3.Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei nodrošināt zemes gabalu daļu nodošanu 

biedrībai „Dari labu”, reģ.Nr. ________, noslēdzot īpašuma patapinājuma līgumu.  

 

 

39. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar 

citām pašvaldībām 2019.gadā (septembris – decembris) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.39  saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1.1. Mārupes valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 48,10 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 65,64 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 231,68 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 300,90 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 296,45 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 99,99 EUR un pirmsskolas izmaksas 

uz vienu audzēkni mēnesī ir 188,77 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.5. Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

222,43 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.6. Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

211,05 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.7. Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 192,74 EUR saskaņā ar pielikumu. 

 

 

40. 

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 domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  14  balsīm „par” (M.Bojārs,  L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, 

I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.40  saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr.22/2019  „ 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. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  17.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs   /paraksts/              Mārtiņš Bojārs 

 

Pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine   /paraksts/        Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  30.septembrī 
 
 

 

 
 

 

 

 


