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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2019.gada  30.oktobrī  Nr.14 

 

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, Andrejs Kirillovs, Gatis 

Vācietis, Raivis Zeltīts Nadīna Millere, Jānis Lībietis. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Pēteris Pikše atvaļinājumā, 

Edgars Jansons – iemesls nav zināms. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors  Kristaps Ločs. 

 

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 (12 gab.). 

3.Par adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (28 gab.). 

4.Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā. 

5.Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

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

7.Par Mārupes novada domes ______ lēmumu Nr. _____ (sēdes protokols Nr.____) “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu” precizēšanu/grozījumiem (2 gab.). 

8.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija saistošajos noteikumos  

Nr.18/2017 “Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos”  

9.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14/2010 

“Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”.  
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10.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.12/2017 

“Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu 

norises vietās Mārupes novadā”. 

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

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

12.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2011 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”.  

13.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos noteikumos  

Nr. 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”.  

14.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2012. gada 23.maija saistošajos noteikumos  

Nr.17/2012 “Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā”. 

15.Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijas sastāvā. 

16.Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr._______),  

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

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

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

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

Nr.______) detālplānojuma apstiprināšanu 

19.Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr.______) un „Dvīņi” (kadastra 

Nr.______),  Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

20.Par nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatvē 115, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

21.Par nekustamā īpašuma Zemzaru ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

22.Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai 

apspriešanai”. 

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

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”. 

 24.Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un 

ielu būvniecībā un uzturēšanā” pieņemšanu. 

 

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

25.Par finansiālu atbalstu sportistam (2 gab.). 

26.Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai”. 

27.Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmuma Nr.13.2 (sēdes protokols Nr.12) 

“Par finansiālu atbalstu sportistam” atcelšanu. 

28.Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

taustiņinstrumentu/pūšaminstrumentu nodaļas izglītojamajam (7 gab.). 

29.Par grozījumiem instrukcijā “Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs”. 

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

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

dzēšanu. 

32.Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pārdošanu. 

 33. Par jaunas amata vietas izveidošanu Pašvaldības īpašuma pārvaldē. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

34.Par izmaiņām Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā. 

35.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu 

(4 gab.). 
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36.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses   un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu. 

37.Par finansiālu atbalstu sportistam (2 gab.). 

38.Par projektu vērtēšanas komisijas izveidošanu projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” 

ietvaros. 

39.Par grozījumu Mārupes novada domes saistošajos noteikumos Nr.46/2016 „Kārtība, kādā 

pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai”.  

40.Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes Kultūras namā. 

41.Par zemes lietošanas mērķi. 

 

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

lēmumprojektiem, lūdzot tos iekļaut domes sēdes darba kārtībā. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

J.Lībietis), (E.Jansons, P.Pikše domes sēdē nepiedalās), „pret”  nav,    „atturas” nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Deputāti akceptē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus un piekrīt tos iekļaut domes 

sēdes darba kārtībā. 

 

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

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

J.Lībietis), (E.Jansons, P.Pikše domes sēdē nepiedalās), „pret”  nav,    „atturas” nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 

Skalbju iela   (posmā no Meldriņu ielas līdz Zeltiņu ielai) – 0,34 km garumā un no 10 m - 14 m 

platumā sarkanajās līnijās. 

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

 

1.2 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis), 

(N.Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, 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: 

Jaunbulduru iela  (posmā no Paleju ielas līdz nekustamajam īpašumam “Bulduri-1”, kadastra 

Nr.80760030255)  – 0,15 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās.  

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

 

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis, N.Orleāns), 

(I.Dūduma no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, 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, Mārupē, “Robežnieki”, 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, mainīt adresi uz 

Robežnieku iela 18, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 104923394)  

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

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

individuālo dzīvojamo māju apbūvei (kods 0601), ______ ha platībā. 

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

“Pušelnieki”, Mārupe,  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). 

https://www.kadastrs.lv/varis/104923394?type=house
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6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu  

C-13 Stīpnieku ceļš  - Alpi  - Dzirnieki, 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. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu  

Robežnieku iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

10.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis, N.Orleāns), 

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

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Vārpu iela 50, 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 Vārpu iela 50, 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 

Vārpu 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 

 

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis, N.Orleāns), 

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

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Vārpu ielā 56, 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 Vārpu iela 56, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

Vārpu 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). 

 

2.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis, N.Orleāns), 

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

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē,  Vārpu ielā 58, 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 Vārpu iela 58, 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 

Vārpu 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 priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis, N.Orleāns), 
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(I.Dūduma no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,    

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzelzceļa ielā 35, 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 Dzelzceļa iela 35, 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 

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

Dzelzceļa 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). 

  

2.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis, N.Orleāns), 

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

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles ielā 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. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Kokles 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 

Kokles 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). 



8 
 

2.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 6A,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 Kokles iela 6A, 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 

Kokles 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). 

 

2.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles 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 Kokles 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 

Kokles 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). 

 

2.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 10, 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 Kokles 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 

Kokles 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 priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Gaujas iela 118,  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 atstāt spēkā 

esošo adresi Gaujas iela 118, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702). 

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

Gaujas iela 120, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702). 

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). 

 

2.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis), 

(D.Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,    

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Saulgoži”,  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 

“Saulgožu ceļš A”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Saulgožu ceļš C”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Saulgožu ceļš E”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Saulgožu ceļš G”, Mārupes novads. 

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

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

10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā un t.sk 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem ______ un ______, adresi “Saulgožu ceļš I”, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu  “Saulgožu ceļš”, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

14. Piešķirt zemesgabalam “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā,  adresi 

“Saulgožu ceļš F”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Saulgožu ceļš D”, Mārupes novads. 

17. Noteikt zemesgabalam “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā zemes 

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

18. Piešķirt zemesgabalam “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā,  adresi 

“Saulgožu ceļš B”, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
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20. Piešķirt zemesgabalam “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā,  adresi 

“Saulgožu mežs”, Mārupes novads. 

21. Noteikt zemesgabalam “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

22. Zemesgabalam “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā,  atstāt spēkā esošo 

adresi “Saulgoži”, Mārupes novads. 

23. Zemesgabalam “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, atstāj spēkā esošo 

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

24. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

26. 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 priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis), 

(D.Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,    

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Aizpuri”,  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 “Aizpuri”, Mārupes novads. 

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

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

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

“Elderi”, Mārupes novads. 

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

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

6. 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). 

 

3.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis), 

(D.Štrodaha no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,    

„atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Silaputniņi” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.16”, ______ha platībā,  adresi Silaputniņu iela 8, Mārupe, Mārupes novads.  
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2.Noteikt nekustamajam īpašumam Silaputniņu iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Silaputniņi” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.19”, ______ha platībā,  adresi Silaputniņu iela 10, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Silaputniņu iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.18”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 1, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 1, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

J.Lībietis), „pret”  nav,    „atturas” nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.19”, ______ha platībā, adresi Skalbju iela 3, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 3, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.2”, ______ha platībā, adresi Skalbju iela 5, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 5, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.3”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 7, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 7, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.4”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 9, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 9, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.5”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 11, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______), atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.23”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 13, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 13, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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3.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.6”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 15, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 15, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.11 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.7”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 17, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 17, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.12 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.8”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 19, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 19, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

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

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

 

3.13 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.15”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 2, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.14 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.12”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 4, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.15 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.13”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 6, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.16 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.16”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 8, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.17 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.17”, ______ha platībā, adresi Skalbju iela 10, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.18 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.18 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.14”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 12, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 12, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.19 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.9”, ______ha platībā,  adresi Skalbju iela 14, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela 14, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.20 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.21”, ______ha platībā,  nosaukumu  Meldriņu iela , Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Meldriņu iela , Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

joslā (kods 1101). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.21 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 



19 
 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.22”, ______ha platībā,  nosaukumu  Zeltiņu iela , Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela , Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

joslā (kods 1101). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.22 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Vīksnas A” (kadastra Nr. ______) zemesgabalam “Nr.20”, 

______ha platībā,  nosaukumu  Skalbju iela , Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Skalbju iela , Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

joslā (kods 1101). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.23 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi 

Lielā iela 2, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 104923361). 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Lielā iela 2, Mārupē, Mārupes novadā, platībā, zemes 

lietošanas mērķus: 

2.1.  komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801) - ______ha; 

2.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101) – ______ha platībā. 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/104923361?type=house
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4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.24 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.24 saskaņā ar pielikumu: 

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

nosaukumu Kalmju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam I-128 Kalmju iela, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.25 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, piešķirt nosaukumu Mazā 

Kalmju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Kalmju iela, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.26 

Par  nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.26 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, piešķirt nosaukumu Daibes 

iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Daibes iela, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

joslā (kods 1101). 

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.27 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Paleju iela 88 (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.6”, ______ha platībā,  adresi Jaunbulduru iela 1, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Jaunbulduru iela 1, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.28 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Paleju iela 88 (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.7”, ______ha platībā,  adresi Jaunbulduru iela 4, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Jaunbulduru iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha 

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

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

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4. 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 



22 
 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere), „pret”  nav,    „atturas” 4 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Bērzu iela 1A, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kadastra  

Nr. ______, ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zemi (kods 0600). 

   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). 

 

6. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lielās Āvas”, kadastra Nr. ______, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ______, ______ha platībā, piešķirt adresi “Zirgkastaņi”, Mārupes novads un atstāt spēkā 

esošo zemes lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101). 

2.Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lielās Āvas”, kadastra Nr. ______, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ______, ______ha platībā, piešķirt nosaukumu “Vētrasputni”, Vētras,  Mārupes novads un 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

3.Mainīt nekustamā īpašuma “Lielās Āvas”, kadastra Nr. ______, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu ______, ______ha platībā, nosaukumu uz “Murāni”, Mārupes novads un noteikt zemes 

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

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

5.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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7.1 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmuma Nr.30.3 

(sēdes protokols  Nr.12) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmuma Nr.30.3 (sēdes  

protokols Nr.12) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu”4. punktu šādā redakcijā: 

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

Paleju iela, Mārupe, Mārupes novads” 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

7.2 

Par Mārupes novada domes 2019. gada 26.jūnija lēmuma Nr.1.10 

(sēdes protokols  Nr.8) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” grozījumiem 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmuma Nr.1.10 (sēdes protokols  Nr.8) 6., 

7., 8., 9. punktus šādā redakcijā: 

6.punkts, zemesgabalam “Nr.4’ ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, atstāt spēkā 

esošo adresi Lielā iela 50, Mārupe, Mārupes novads; 

7.punktu, noteikt zemesgabalam “Nr.4”ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, 

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

8.punkts, zemesgabalam “Nr.5’ ar kadastra apzīmējumu _____, ______ha platībā, atstāt spēkā 

esošo adresi Lambertu iela 24, Mārupe, Mārupes novads; 

9.punktu, noteikt zemesgabalam “Nr.5”ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, 

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

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). 

 

8. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18/2017 

“Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada 

24.maija saistošajos noteikumos Nr. 18/2017 “Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu 

un sporta laukumos”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

  

9. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14/2010 

“Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.24/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2010.gada 

21.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 “Par tirdzniecību publiskajās vietās 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 2020.gada 1.janvārī. 

  

10. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr. 12/2017 

“Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu 

norises vietās Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.25/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017. gada 

29.marta saistošajos noteikumos Nr. 12/2017 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība 

izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās 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. 
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 3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā „Par 

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

  

11. 

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

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

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.26/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 

31.augusta saistošajos noteikumos Nr. 29/2016 “Mārupes novada kapsētu uzturēšanas noteikumi”, 

saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

 

12. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2011 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2011.gada 

12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 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 2020.gada 1.janvārī 

  

13. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.28/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 

18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko 

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 2020.gada 1.janvārī. 

 

14. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos noteikumos 

Nr.17/2012 “Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.29/2019  „Grozījumi Mārupes novada domes 2012.gada 

23.maija saistošajos noteikumos Nr.17/2012 “Dzīvnieku turēšanas noteikumi 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 2020.gada 1.janvārī. 

 

15. 

Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt no Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijas sastāva domes juristi Skaidrīti Cigansku un iecelt par komisijas locekli domes juristi 

Lindu Liepiņu. 

2. Aizstāt komisijas locekļa Valda Kārkliņa amatu “Mārupes novada Pašvaldības īpašumu 

pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks” ar  “Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes 

vadītājs”. 

 



27 
 

16. 

Par nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______),  

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Lapiņas-2", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

 

17. 

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

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt ar Mārupes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.6 (sēdes protokols Nr.7) 

apstiprinātā nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.______), 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.3______derīguma termiņu 2020.gada 23.aprīlis. 

 

18. 

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

Nr. ______) detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Daiņas", Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.______), detālplānojumu. 

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

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojuma īstenotājs veic Sauliešu ielas (zemes vienības Nr. 20.) un galveno 

inženierkomunikāciju (elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija zemes vienībās Nr. 18., 19. un 20.) 

maģistrālo tīklu vai to pieslēgumu projektēšanu un izbūvi trīs kārtās: 

2.1.1. Pirmā kārta - ūdensapgādes pieslēgumu un kanalizācijas tīkla un pieslēgumu izbūve 

Vecozolu ielā; 

2.1.2. Otrā kārta - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un pieslēgumu izbūve Sauliešu ielā un 

Zirgu ielā, un Sauliešu ielas izbūve ar šķembu segumu; 

2.1.3. Trešā kārta - Sauliešu ielas ceļa cietā seguma izbūve, ne vēlāk kā pēc tam, kad ir veikta 

inženierkomunikāciju izbūve un visu zemes vienību apbūve. 
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2.2. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina Sauliešu ielas brauktuves savienojuma ar Zeltrītu 

ielu izbūvi atbilstoši detālplānojuma risinājumam, nepieciešamības gadījumā Administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā izbūvējot prognozētajai transporta plūsmai atbilstošu pagaidu apgriešanās laukumu 

Sauliešu ielas galā zemes vienībā Nr.16; 

2.3. Pašvaldība Administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā piešķir Detālplānojuma 

īstenotājam tiesības veikt Sauliešu ielas projektēšanu un būvniecību pašvaldībai piederošā īpašuma “I - 

130 Sauliešu iela” (kadastra Nr. ______) daļā; 

2.4. Zemes vienību sadali atļauts veikt pēc tam, kad attiecīgās izbūves kārtas ietvaros līdz 

atdalāmajai zemes vienībai ir izbūvēta iela vismaz šķembu līmenī un izbūvēti ūdensapgādes un 

kanalizācijas pievienojumi, bet otrās kārtas ietvaros papildus nodrošināts arī Sauliešu ielas brauktuves 

savienojums ar Zeltrītu ielu (ievērojot Administratīvajā līgumā paredzēto izņēmumu), ko apliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādītie akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Zemes vienības 

Nr.16 kā atsevišķa īpašuma izveidē ievēro šī lēmuma 2.5 punkta nosacījumus; 

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

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

ūdensapgāde, kanalizācija un elektroapgāde, izņemot ēku būvniecību zemes vienībā Nr.16, kur 

piemērojami šī lēmuma 2.5 punkta nosacījumi; 

2.6. Zemes vienība Nr.16 ir nodalāma un apbūvējama sekojošā kārtībā: 

2.6.1. Zemes vienība nostiprināma kā atsevišķs īpašums tikai pēc tam, kad iestājies vismaz viens 

no šādiem gadījumiem: 

2.6.1.1. ir izbūvēts un nodots ekspluatācijā Sauliešu ielas brauktuves savienojums ar Zeltrītu ielu 

atbilstoši detālplānojuma risinājumam; 

2.6.1.2. Sauliešu ielas daļa (zemes vienība Nr.20) izdalīta kā atsevišķa zemes vienība ar mērķi to 

pievienot pašvaldības īpašumam “I - 130 Sauliešu iela” (kadastra Nr. ______). 

2.6.2. Ēku būvniecība zemes vienībā Nr.16 var tikt uzsākta tikai pie nosacījuma, ja ir izbūvēts 

un nodots ekspluatācijā Sauliešu ielas brauktuves savienojums ar Zeltrītu ielu atbilstoši detālplānojuma 

risinājumam un likvidēts pagaidu apgriešanās laukums, ja tāds ir bijis izbūvēts. 

2.7. Detālplānojuma īstenotājam, izveidojot jaunas zemes vienības, kas nepiekļaujas 

pašvaldības īpašumam, ir pienākums tās fiziski un juridiski nodrošināt ar piekļuvi; 

2.8. Pēc ielas zemes vienībā Nr.20 izbūves vismaz šķembu līmenī un nodošanas ekspluatācijā, 

Detālplānojuma īstenotājam un nākamiem Detālplānojuma teritorijas īpašniekiem jānodrošina tās publiska 

pieejamība un koplietošanas funkcija, līdz brīdim, kad iela tiek atsavināta Pašvaldībai;  

2.9. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ielu 

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

izbeigšanas brīdim;  

2.10. Vecozolu ielas un Zirgu ielas daļas – projektētās zemes vienības Nr.18 un 19, tiek izdalītas 

atsevišķās zemes vienībās, un atsavinātas par labu Mārupes novada domei ne vēlāk kā tiek uzsākta zemes 

vienību sadale atbilstoši izbūves kārtām; 

2.11. Sauliešu ielas daļa (zemes vienība Nr.20), tiek izdalīta atsevišķās zemes vienībā un 

atsavināta par labu Mārupes novada domei saskaņā ar vienošanos par Sauliešu ielas apbūves tiesībām, bet 

ne vēlāk kā ielai izbūvēts cietais segums un savienojums ar Zeltrītu ielu. Pašvaldībai ir tiesības lemt par 

zemes vienības Nr.20 atsavināšanu pēc būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) pabeigšanas un nodošanas 

ekspluatācijā, ja tiek panākta šāda vienošanās, kā arī par zemes vienības Nr.20 atsavināšanu pēc ielas 

izbūves ar pagaidu apgriešanās laukumu tās galā, ja ir iestājies Administratīvajā līgumā paredzētais 

izņēmuma gadījums;  

2.12. Publisko ārtelpu zemes vienībā Nr.17 atbilstoši Detālplānojumā ietvertajam 

Labiekārtojuma konceptuālajam risinājumam un apbūves noteikumiem ierīko un uztur teritorijas 

īpašnieks, ja vien par teritorijas apsaimniekošanu nav noslēgts līgums ar trešo personu vai pašvaldību.  

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne 

ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 
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5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma „Daiņas", 

Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______) īpašniekiem Administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

 

19. 

Par nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. ______) un „Dvīņi” (kadastra  

Nr. ______),  Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 (kadastra Nr. ______) un „Dvīņi” (kadastra 

Nr.______),  Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1.pielikums), 

ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojuma īstenotāji veic detālplānojuma realizāciju četrās kārtās, kuras pieļaujams 

realizēt katru atsevišķi vai realizēt visas vienlaicīgi, kā arī mainīt kārtu secību, ievērojot Administratīvā 

līguma nosacījumus: 

2.1.1.Pirmā kārta - ceļa un inženierkomunikāciju izbūve zemes vienībā Nr.20 (Dvīņu ielas daļa), 

izveidojot savienojumu ar Ziedkalnu ielu; 

2.1.2.Otrā kārta - ceļa un inženierkomunikāciju izbūve zemes vienībā Nr.9 (Dvīņu ielas daļa un 

gājēju/velo celiņa izveide); 

2.1.3.Trešā kārta - ceļa izbūve zemes vienībā Nr.10, izveidojot savienojumu ar Zaļo ielu; 

2.1.4.Ceturtā kārta - ceļa izbūve zemes vienībā Nr.21, izveidojot savienojumu ar Rudzupuķu ielu. 

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

projektēšanu un izbūvi atļauts veikt divos posmos:  

2.2.1. 1.posms – ielas izbūve ar šķembu segumu, ietverot  drenāžas sistēmu lietus ūdens novadīšanai 

un galveno inženierkomunikāciju izbūvi; 

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

2.2.3. Labiekārtotās ārtelpas ierīkošanu un gājēju/velo celiņa izbūvi ar piemērotu segumu 

Detālplānojuma teritorijas robežās īsteno divos posmos - Dvīņu ielas savienojumu ar Pīlādžu ielu realizē 

ne vēlāk kā līdz Detālplānojuma II kārtas ceļa izbūves 2.posma īstenošanai, bet savienojumu līdz 

Detālplānojuma teritorijas robežai Rudzu ielas virzienā realizē kompleksi ar celiņa izveidi blakus 

īpašumos;  

2.3. Pirms teritorijas apbūves veic meža zemes atmežošanu ievērojot Detālplānojuma nosacījumus 

atmežošanai.   

2.4. Zemes vienību sadali atļauts veikt pēc tam, kad attiecīgās izbūves kārtas ietvaros līdz 

atdalāmajai zemes vienībai ir izbūvēta iela vismaz šķembu līmenī un izbūvēti ūdensapgādes un 

kanalizācijas pievienojumi, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādītie akti par būvju 

pieņemšanu ekspluatācijā.; 

2.5. Ēku būvniecība zemes vienībā var tikt uzsākta pēc tam, kad konkrētajai zemes vienībai 

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

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma iespēja, un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktā 

kārtībā izstrādātam tehniskajam projektam ir izbūvēta elektroapgāde; 
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2.6. Pēc ielu izbūves vismaz šķembu līmenī un nodošanas ekspluatācijā, Detālplānojuma 

īstenotājam un nākamiem Detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un 

koplietošanas funkcija, kā arī caurbraukšanas funkcija, slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai līdz 

brīdim, kad iela tiek atsavināta Pašvaldībai;  

2.7. Ziedkalnu ielas daļa (z.v. Nr.22), tiek izdalīta atsevišķā zemes vienībā un atsavināta par labu 

Mārupes novada domei bez atlīdzības ne vēlāk kā tiek uzsākta zemes vienību sadale; 

2.8. Zemes vienības Nr.9., 10., 20. un 21.(autotransporta teritorijas) pēc ielas būvniecības un 

labiekārtošanas pilnīgas pabeigšanas, ko apliecina akts par ceļa nodošanu ekspluatācijā, tiek izdalītas 

atsevišķās zemes vienībās un atsavinātas Mārupes novada pašvaldībai. Pašvaldība var lemt par šo zemes 

vienību atsavināšanu pēc ielas būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) pabeigšanas un nodošanas 

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

caurbraukšanas funkciju;  

2.9. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ielu Detālplānojuma 

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

brīdim;  

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk 

kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamo īpašumu Ozolu iela 63 

(kadastra Nr. ______) un „Dvīņi” (kadastra Nr. ______),  Jaunmārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

 

20. 

Par nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatvē 115, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatvē 115, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, daļa, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), ir nepieciešama pašvaldības 

funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un tas ir 

atsavināms. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijai veikt darbības atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru 

kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatvē 115, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, īpašnieku SIA “______”, reģ.Nr. ______, un nekustamo īpašumu 
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Lielā iela 2, kadastra Nr. ______, Lielā iela 4, kadastra Nr. ______, un I-128 Kalmju iela, kadastra 

Nr.______, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma īstenotāju SIA “______”, reģ.Nr. ______, ciktāl tas 

ir saistīts ar 2019.gada 22.augusta Administratīvā līguma Nr. ______, izpildi. 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma Zemzaru ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atzīt, ka nekustamā īpašuma Zemzaru iela 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.______, daļa, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), ir nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai 

saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un tā ir atsavināma. 

2.Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai 

veikt darbības atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības vajadzībām 

nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3.Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma Zemzaru ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, īpašnieku SIA “______”, reģ.Nr. ______ un nekustamo īpašumu Lielā iela 2, 

kadastra Nr. ______, Lielā iela 4, kadastra Nr. ______, un I-128 Kalmju iela, kadastra Nr. ______, 

Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma īstenotāju SIA “______”, reģ.Nr. ______, ciktāl tas ir saistīts 

ar 2019.gada 22.augusta Administratīvā līguma Nr. ______, izpildi. 

 

22. 

Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Nodot iesniegto Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam projektu publiskajai 

apspriešanai.  

 2.Nodot publiskajai apspriešanai Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam 

Vides pārskatu. 

3.Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 30 dienas. 

4.Paziņojumu par pieņemto lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

un Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī publicēt tuvākajā vietējā laikraksta „Mārupes 

vēstis” numurā.  

5.Lēmumu par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam nodošanu publiskai 

apspriešanai piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv. 

6.Informēt Rīgas plānošanas reģionu par pieņemto lēmumu un atzinuma sniegšanas 

nepieciešamību. 

7.Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors. 

 

 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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23. 

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

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 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” 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.  

 

24. 

Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu 

būvniecībā un uzturēšanā” pieņemšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks G.Ruskis. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus  Nr.30/2019 “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības 

nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā”, 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 pašvaldībai netiks nosūtīts 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 vietējā laikrakstā „Mārupes 

Vēstis”. 

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

25.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.P.-P., personas kods ______, finansiālo atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

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

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

50% apmērā no paredzētajām izmaksām. 
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2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar R.P.-

P. likumisko pārstāvi (māti) A.P.-P., personas kods ______, un biedrību “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas 

klubs”, reģ.Nr. ______. 

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

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. R.P.-P., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) A.P.-P., personas kods ______, 

un biedrībai “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.P.-P., personas ______, likumiskajai pārstāvei 

A.P.-P., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ______ abiem 

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

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

25.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ģ.F., personas kods ______, finansiālo atbalstu 150,00 euro (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību Pasaules kausā peldēšanā Kazaņā, Krievijas 

Federācijā, no 2019.gada 1.novembra līdz 3.novembrim, saskaņā ar izdevumu tāmi. 

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

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

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

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

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

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

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

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

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

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

novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

26. 

Par konkursu 

“Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

J.Lībietis), „pret”  nav,   „atturas” nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

uzdevumu  - nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (dienas aprūpes centra pakalpojuma 

nodrošināšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem) ar līguma termiņu – trīs gadi no 

līguma noslēgšanas brīža, ar: 

1.1. Biedrību “Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem un to piederīgajiem 

“Gaismas stars””, reģ.Nr. ______, juridiskā adrese Pērnavas ielā 62, Rīgā, LV-1009; 

1.2. Biedrību “Dzintarkrasta serviss”, reģ.Nr. ______, juridiskā adrese Zolitūdes ielā 30, Rīgā, 

LV-1029; 

1.3. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bērnu Oāze”, reģ.Nr. ______, juridiskā adrese Biešu 

ielā 6-49, Rīgā, LV-1004; 

1.4. Biedrību “Sv. Jāņa Palīdzība”, reģ.Nr. ______, juridiskā adrese Laktas ielā 8, k-1, Rīgā, 

LV-1013. 

2.  Publicēt noslēgto Deleģēšanas līgumu Mārupes novada domes tīmekļa vietnē. 

 

27. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmuma Nr.13.2 

(sēdes protokols Nr.12) “Par finansiālu atbalstu sportistam” atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra lēmumu Nr.13.2 (sēdes protokols 

Nr.12) “Par finansiālu atbalstu sportistam”. 

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

28.1 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

taustiņinstrumentu nodaļas izglītojamajai 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.L.R. personas kods ______, finansiālu atbalstu 198,00 euro (viens simts 

deviņdesmit astoņi euro un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai 

starptautiskajā konkursā “JSFEST COMPETITION”, kas notiks Turku, Somijā, no 2019.gada 

15.novembra līdz 18.novembrim. 

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

pianistes A.L.R., personas kods ______, likumisko pārstāvi I.R., personas kods ______, un biedrību 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansiāla atbalsta piešķiršanas un 

izlietošanas kārtību. 

3. Finansiālu atbalstu  pārskaitīt biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

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

4. A.L.R., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei I.R., personas kods ______, un 

biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā 
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finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā 

noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas 

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

likumiskajai pārstāvei I.R., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansiālu atbalstu 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). 

 

 

28.2 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas  

pūšaminstrumentu nodaļas izglītojamajam  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt K.M., personas kods ______, finansiālu atbalstu 198,00 euro (viens simts deviņdesmit 

astoņi euro un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksu un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā 

konkursā “JSFEST COMPETITION”, kas notiks Turku, Somijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 

18.novembrim. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi A.M., personas kods ______, un biedrību “Rīgas rajona 

Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. 

______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4.K.M., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim A.M., personas kods ______, un biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskajam pārstāvim A.M., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra 

atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu 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). 

 

28.3 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas  

pūšaminstrumentu nodaļas izglītojamajam  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.N., personas kods ______, finansiālu atbalstu 198,00 euro (viens simts deviņdesmit 

astoņi euro un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā 
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konkursā “JSFEST COMPETITION”, kas notiks Turku, Somijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 

18.novembrim. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi A.N., personas kods ______, un biedrību “Rīgas rajona Jauniešu 

orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. 

______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4.R.N., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei A.N., personas kods ______, un biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskajai pārstāvei A.N., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu 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). 

 

28.4 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas  

pūšaminstrumentu nodaļas izglītojamajai  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.S., personas kods ______, finansiālu atbalstu 214,00 euro (divi simti četrpadsmit euro 

un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā konkursā “JSFEST 

COMPETITION”, kas notiks Turku, Somijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 18.novembrim. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi D.Dz., personas kods ______, un biedrību “Rīgas rajona 

Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. 

______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. T.S., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei D.Dz., personas kods ______, un biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, T.S., personas kods ______, likumiskajai 

pārstāvei D.Dz., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu 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). 

 

28.5 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas  

pūšaminstrumentu nodaļas izglītojamajam  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Piešķirt K.G., personas kods ______, finansiālu atbalstu 198,00 euro (viens simts deviņdesmit 

astoņi euro un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā 

konkursā “JSFEST COMPETITION”, kas notiks Turku, Somijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 

18.novembrim. 

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

Kristiana Grasberga, personas kods ______, likumisko pārstāvi G.G., personas kods ______, un biedrību 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas un 

izlietošanas kārtību. 

3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

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

4. K.G., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim G.G., personas kods ______, un biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskajam pārstāvim G.G., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu 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). 

 

28.6 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas  

pūšaminstrumentu nodaļas izglītojamajai 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt B.Š., personas kods ______, finansiālu atbalstu 198,00 euro (viens simts deviņdesmit 

astoņi euro un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā 

konkursā “JSFEST COMPETITION”, kas notiks Turku, Somijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 

18.novembrim. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi D.Š., personas kods ______, un biedrību “Rīgas rajona Jauniešu 

orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. 

______, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4.B.Š., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei D.Š., personas kods ______, un biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

pārstāvei D.Š., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  
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6.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

28.7 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas  

pūšaminstrumentu nodaļas izglītojamajai 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt K.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu 198,00 euro (viens simts deviņdesmit 

astoņi euro un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā 

konkursā “JSFEST COMPETITION”, kas notiks Turku, Somijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 

18.novembrim. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi S.L., personas kods ______, un biedrību “Rīgas rajona Jauniešu 

orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

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

4.K.L., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei S.L., personas kods ______, un biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta 

izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, K.L., personas kods ______, likumiskajai 

pārstāvei S.L., personas kods ______, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

reģ.Nr. ______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu 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). 

 

29. 

Par grozījumiem instrukcijā “Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

Izdarīt Mārupes novada 2014.gada 26.novembra instrukcijā “Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē 

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – Instrukcija) sekojošus grozījumus: 

1. Svītrot Instrukcijas 2.2, 2.4.1, 2.9.2.1 punktos, Pielikumā Nr.2, Pielikumā Nr.3 vārdus 

“Mārupes vidusskola”, aizvietojot tos ar vārdiem “Mārupes Valsts ģimnāzija” 

 

2. Izteikt Instrukcijas 1.4 punktu šādā redakcijā  

“Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības 

ieguvi vienu gadu agrāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un  psihologa atzinumu vai vienu gadu vēlāk saskaņā 

ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu, kas izglītības iestādē jāiesniedz līdz tekošā gada 31.martam 

“ 



39 
 

 

3. Izteikt Instrukcijas 1.5 punktu šādā redakcijā  

“Pēc bērna uzņemšanas izglītības iestādē, vecāku pamatojuma un rakstiska iesnieguma, kā arī 

izglītības iestādes saskaņojuma ar pašvaldību bērns var apgūt sākumskolas (1.-6.klase) izglītību ģimenē, 

ja: 

1.5.1. vecāki rakstiski pamato, ka izglītojamā veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta 

vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir 

nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt; 

1.5.2. ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts 

mācību satura apguvei” 

 

4. Izteikt Instrukcijas 2.9 punktu šādā redakcijā 

“Komplektējot 1.klasi, izglītības iestāde ievēro šādu prioritāro secību bērnu uzņemšanai: 

2.9.1. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim un kuriem iestādē mācās brālis vai māsa; 

2.9.2. bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim; 

2.9.2.1. Mārupes Valsts ģimnāzijā prioritāri tiek uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem 

ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim, 

saskaņā ar pielikumā norādīto teritoriju (Pielikums Nr.3); 

2.9.3. bērni, kuru vecāki strādā Mārupes pašvaldības iestādēs; 

2.9.4. bērni, kuriem iestādē mācās brālis vai māsa neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas; 

2.9.5. bērni, kuriem dzīvesvieta nav deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

 

5. Apstiprināt Instrukcijas 3.pielikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

6. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt instrukcijas “Kārtība bērnu 

uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”  konsolidēto redakciju. 

 

30. 

Par izmaiņām  Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes  nolikumā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

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

(turpmāk tekstā –  Pārvalde)  nolikuma 5.sadaļas “Pārvaldes finansēšanas kārtība” 

 punktā Nr.3: 

     “3. Dibinātāji, pamatojoties uz Pārvaldes un dibinātāja noslēgto līgumu, pārskaita 

      Pārvaldes kontā Uzraudzības padomes apstiprinātā budžeta daļu. 

      Maksājumi tiek veikti 1x ceturksnī līdz attiecīgā perioda pirmā mēneša 10. 

      datumam ¼ daļas apmērā no dibinātājam noteiktās maksājuma kopsummas.” 

 

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

 2019.gada 29.novembrim  uz  e- adresi: olgerts.lejnieks@iksp.lv.  
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Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

31. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un 

ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Dzēst N.K., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 69,80 Eur 

(sešdesmit deviņi euro un 80 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 50,85 Eur  (piecdesmit euro un 85 

centi) par nekustamo īpašumu ______, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ______, kas izveidojies par 

2011.gada trešo un ceturto ceturksni.  

 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.  

 

32. 

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļu pārdošanu 

Ziņo komitejas vadītāja M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ. Nr. ______, 

kapitāla  daļu pārdošanas vērtību. Noteikt, ka vienas kapitāla daļas cena atbilst 1,00 euro (vienam euro un 

00 centiem), kopējā Mārupes novada pašvaldībai piederošo kapitāla daļu cena atbilst 1750,00 euro (viens 

tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro un 00 centiem). 

2.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldībai piederošo SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”  kapitāla daļu 

pārdošanas noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

3.  Piedāvāt SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ. Nr. ______, pārējiem dalībniekiem izmantot savas 

pirmpirkuma tiesības viena mēneša laikā no dienas, kad Mārupes novada dome ir iesniegusi paziņojumu 

par kapitāla daļu pārdošanu SIA “Rīgas Apriņķa Avīze” valdei un dalībniekiem. 

4. Lēmumu nosūtīt SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”, reģ. Nr. ______, valdei un dalībniekiem. 

 

33. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Pašvaldības īpašuma pārvaldē 

Ziņo komitejas vadītāja M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, J.Lībietis), 

„pret”  nav,   „atturas” 1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2019.gada 1.novembri Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot jaunu amata 

vietu nekustamā īpašuma pārvaldnieks (profesijas kods 3334 11) 3.saime, V līmenis, 12.mēnešalgu grupa. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

34. 

Par izmaiņām Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt no Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāva Jāni Rušenieku un domes juristi Skaidrīti 

Cigansku. 

2. Iecelt par komisijas locekli ar sekretāres funkcijām domes juristi Lindu Liepiņu. 

 

35.1 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma 

“Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.35.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Z.S. Mārupes novada pašvaldības  apbalvojumu “Goda raksts” par ieguldījumu 

Mārupes novada attīstībā un izaugsmē kopā ar naudas balvu 600 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

2. Apbalvojumu Z.S. pasniegt pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas 

ceremonijā, Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinības ietvaros. 

3. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc apbalvojuma 

pasniegšanas ceremonijas veikt naudas balvas izmaksu. 

4. Lēmumu nosūtīt pieteicējam un pretendentam. 

5. Uzdot Mārupes novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu pašvaldības 

tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

 

35.2 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma  

“Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.35.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.S. Mārupes novada pašvaldības  apbalvojumu “Goda raksts” par ieguldījumu 

Mārupes novada attīstībā un izaugsmē kopā ar naudas balvu 600 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 
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2. Apbalvojumu A.S. pasniegt pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas 

ceremonijā, Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros. 

3. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc apbalvojuma 

pasniegšanas ceremonijas veikt naudas balvas izmaksu. 

4. Lēmumu nosūtīt pieteicējam un pretendentam. 

5. Uzdot Mārupes novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu pašvaldības 

tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

 

35.3 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma  

“Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

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

(N.Millere, 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.35.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.L. Mārupes novada pašvaldības  apbalvojumu “Goda raksts” par ieguldījumu Mārupes 

novada attīstībā un izaugsmē kopā ar naudas balvu 600 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

2.Apbalvojumu A.L. pasniegt pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā, 

Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinības ietvaros. 

3.Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc apbalvojuma pasniegšanas 

ceremonijas veikt naudas balvas izmaksu. 

4.Lēmumu nosūtīt pieteicējam un pretendentam. 

5.Uzdot Mārupes novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu pašvaldības tīmekļa 

vietnē un informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

 

35.4 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma  

“Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.35.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ņ.Z. Mārupes novada pašvaldības  apbalvojumu “Goda raksts” par ieguldījumu Mārupes 

novada attīstībā un izaugsmē kopā ar naudas balvu 600 euro (seši simti euro) apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

2. Apbalvojumu Ņ.Z. pasniegt pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā, 

Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinības ietvaros. 

3. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc apbalvojuma pasniegšanas 

ceremonijas veikt naudas balvas izmaksu. 

4. Lēmumu nosūtīt pieteicējam un pretendentam. 

5.Uzdot Mārupes novada domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu pašvaldības tīmekļa 

vietnē un informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 
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36. 

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, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

iemērīšanas dabā). 

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

Daibes iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

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

Daibes iela 42A, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Daibes iela 44, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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). 

 

37.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.37.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.J., personas kods ______, finansiālu atbalstu 206,50 euro (divi simti seši euro un 50 

centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību atklātajā čempionātā “Zelta rudens” Brestā, 

Baltkrievijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 17.novembrim, saskaņā ar izdevumu tāmi, paredzot, ka 

dzīvošanas izdevumi sedzami 50% apmērā no paredzētajām izmaksām. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) I.K., personas kods ______, un biedrību “Synchro 

Latvia”, reģ.Nr. ______. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Synchro Latvia”, reģ.Nr. ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. J.J., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.K., personas kods ______,  un 

biedrībai “Synchro Latvia”, reģ.Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 
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finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

pārstāvei I.K., personas kods ______, un biedrībai “Synchro Latvia”, 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). 

 

37.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.37.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J.J., personas kods, finansiālu atbalstu 206,50 euro (divi simti seši euro un 50 centi) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību atklātajā čempionātā “Zelta rudens”, Brestā, 

Baltkrievijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 17.novembrim, saskaņā ar izdevumu tāmi, paredzot, ka 

dzīvošanas izdevumi sedzami 50% apmērā no paredzētajām izmaksām. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) I.K., personas kods ______, un biedrību “Synchro 

Latvia”, reģ.Nr. ______. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Synchro Latvia”, reģ.Nr. ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4.J.J., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.K., personas kods ______, un 

biedrībai “Synchro Latvia”, reģ.Nr. ______, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

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

pārstāvei I.K., personas kods ______, un biedrībai “Synchro Latvia”, 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). 

 

38. 

Par projektu vērtēšanas komisijas izveidošanu projektu konkursa  

“Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot  projektu vērtēšanas komisiju projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 

šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja. 
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Komisijas locekļi: 

Dace Žīgure, Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja; 

Laura Šīrante, Attīstības nodaļas tūrisma koordinatore;  

Inuta Šaroka, Attīstības nodaļas projektu koordinatore. 

 

Komisijas sekretāre: 

Zane Zvejniece, Attīstības nodaļas projektu vadītāja  

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu: 

2.1.Mārupes novada domes  2017.gada 22.novembra lēmumu  Nr.20 (sēdes protokols Nr.9);  

2.2.Mārupes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr.7) 

1.punktu.  

 

39. 

Par grozījumu Mārupes novada domes saistošajos noteikumos Nr.46/2016 „Kārtība, kādā 

pašvaldība piešķir finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.31/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2016.gada 

30.novembra saistošajos noteikumos Nr.46/2016 „Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanai”  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.  

 

40. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes Kultūras namā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  

 

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

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2020.gada 1.janvāri Mārupes Kultūras namā izveidot jaunu amata vietu deju kolektīva 

vadītājs (profesijas kods 2653 12) 33.saime, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa. 

2. Ar  2020.gada 1.janvāri Mārupes kultūras namā izveidot jaunu amata vietu deju kolektīva 

koncertmeistars (profesijas kods 2652 25) 33.saime, IB līmenis, 7.mēnešalgu grupa. 

 

41. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs  
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Atklāti balsojot ar  15  balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

A.Kirillovs, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.41 saskaņā ar pielikumu: 

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

vienībai daļai ar kadastra apzīmējumu _______,  ______ha platībā, zemes lietošanas mērķi - dzelzceļa 

staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (kods 1103). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

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  1.novembrī 
 
 

 

 
 

 

 

 


