
 

 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2019.gada  27.novembrī  Nr.16 

 

Domes  sēde  tiek  

sasaukta plkst.15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti:, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Ira 

Dūduma, Andris Puide, Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Jānis 

Lībietis, Pēteris Pikše. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Mārtiņš Bojārs komandējumā, 

Nadīna Millere  komandējumā “Professional Guardians” projekta noslēgumā, 

Edgars Jansons – tiešie darba pienākumi, 

Andrejs Kirillovs  - slimības lapa. 

 

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 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu (4 gab.). 

2.Par zemes lietošanas mērķa maiņu (11 gab.). 

3.Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

4.Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

5.Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu. 

7.Par nekustamā īpašuma “Aigas-C”, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizāciju pa 

daļām. 

8.Par grozījumu Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošajos noteikumos 

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””. 

9.Par grozījumiem  Mārupes novada domes 2018.gada 19.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Mārupes novadā”. 

10.Par grozījumu Mārupes novada domes 2013. gada 27.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.29/2012 “Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā”.  

11.Par nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas 2020”„Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

apstiprināšanu. 

12.Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu 

un ielu būvniecībā un uzturēšanā” precizēšanu. 

 

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

13.Par finansiālu atbalstu sportistam.  

14.Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.37.1 (sēdes protokols Nr.14) 

“Par finansiālu atbalstu sportistam” atcelšanu.   

15.Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.37.2 (sēdes protokols Nr.14) 

“Par finansiālu atbalstu sportistam” atcelšanu.   

16.Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 22. novembra saistošajos noteikumos 

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

17.Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas taustiņinstrumentu 

nodaļas izglītojamajai. 

18.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” ziemas mākslas projekta 

“Krāsu karnevāls” īstenošanai. 

19.Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā. 

20.Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmas “Slidošana”  2019./2020. 

mācību gadam saskaņošanu. 

21.Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes Kultūras namā. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

22.Par darba dienu pārcelšanu 2019.gada decembrī.  

23.Par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

24.Par iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti: 

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

26.Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes novada Skultes sākumskolā. 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

28.Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā. 

 

Domes sēdes vadītāja vietniece  L.Kadiģe   lūdz deputātu balsojumu par  domes priekšsēdētāja 

vietnieces iesniegtajiem lēmumprojektiem, lūdzot tos iekļaut domes sēdes darba kārtībā. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

(M. Bojārs, N. Millere, E.Jansons, A. Kirillovs attaisnojošu iemeslu dēļ  domes sēdē nepiedalās),  

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

 

Deputāti akceptē domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtos lēmumprojektus un piekrīt tos 

iekļaut domes sēdes darba kārtībā. 

 



Domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe  lūdz deputātu balsojumu par  sēdes darba kārtību 

kopumā.  

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

(M. Bojārs, N. Millere, E.Jansons, A. Kirillovs attaisnojošu iemeslu dēļ  domes sēdē nepiedalās),  

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 15, 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 15, 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). 

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 12,  kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 



2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Kokles iela 12, 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). 

 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Tīrainē, Viršu iela 20, kadastra Nr.8_____, 

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 Viršu iela 20, Tīraine, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____zemes lietošanas mērķus: 

3.1. dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 

atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 

0501) – _____ha platībā; 

3.2.  atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105) – _____ha platībā. 

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

iela 20 A, Tīraine, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve  (kods 1104). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 



Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Krēsliņu iela 33, 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 Krēsliņu iela 33, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi  - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701). 

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

Krēsliņu 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 darbadienu 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). 

 

2.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Tulpes”, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra  

Nr._____, ____ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu daudzdzīvokļu māju apbūves zemi 

(kods 0700). 

   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). 

 

2.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Cērpu iela 9, kadastra Nr. ____, ____ha platībā,  zemes 

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

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

 



2.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Pilskalnu iela 3, Mārupe, Mārupes novadā ar kadastra  

Nr. ____, ____ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Miera ceļš D”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ____, 

____ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Miera ceļš J”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ____, 

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

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mazā Zemturu iela 19, Mārupē, Mārupes novadā, ar  

kadastra Nr. ____, ____ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Miera ceļš F”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ____, ____ 

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

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Zīļu iela 5, Vētrās, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ____, 

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

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.9 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu: 



1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Mārdadži”, Vētrās, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ____, 

____ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 2.10 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Pētera iela 28, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

____, ____ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.11 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Laimdotas iela 20, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr. ____, ____ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.12 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Bebru iela 9, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

____, ____ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

2.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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



3. 

Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apvienot  nekustamā īpašuma Paparžu iela 9, Jaunmārupe, Mārupes novads, zemes vienību 

(kadastra apzīmējums ____) ar nekustamā īpašuma Paparžu iela 11, Jaunmārupe, Mārupes novads,  

zemes vienību (kadastra apzīmējumu ____), ____ha kopplatībā,  un atstāt spēkā esošo adresi Paparžu 

iela 9, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2.Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Paparžu iela 11, Jaunmārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods 106813502) 

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). 

 

4. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

“Nr.8”, ____ha platībā,  adresi Jaunbulduru iela 3, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Jaunbulduru 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). 

 

5. 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  9 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

S.Sakoviča, G.Vācietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere, P.Pikše), „pret” nav,  „atturas” 4 (R.Zeltīts, A.Puide, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/106813502?type=house


 

6. 

Par nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. ____), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

____), detālplānojumu. 

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

1.pielikums), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojuma teritorijā ielas (zemes vienībā Nr.7) un galveno 

inženierkomunikāciju (elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu) izbūvi veic divos 

posmos: 

2.1.1. 1. posms – ielas izbūve ar šķembu segumu un galveno inženierkomunikāciju izbūve;  

2.1.2. 2. posms – ceļa cietā seguma un labiekārtojuma elementu (ielas apgaismojums, 

ietves) izbūve, pēc tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju izbūve un zemes vienību apbūve, un ne 

vēlāk kā 2 (divu) gadu laikā no brīža, kad ir izbūvēta iela ar cieto segumu īpašuma Veccīruļi 

teritorijā. 

2.2. Gājēju celiņu zemes vienībā Nr.7 ierīko pēc dzīvojamās apbūves īstenošanas un pēc 

tam, kad tiek izveidots gājēju ceļš vai iela nekustamā īpašumā “Sēļi-2” (kadastra apzīmējuma Nr.____), 

nodrošinot šo ceļu savienojumu; 

2.3. Piekļuvi līdz detālplānojuma teritorijai un inženierkomunikāciju izbūvi līdz Lielajai 

ielai nekustamā īpašuma “Veccīruļi” 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ____ teritorijā, 

nodrošina atbilstoši vienošanās par ceļa servitūta nodibināšanu nosacījumiem. 

2.4. Detālplānojuma īpašnieki neliedz iespēju izbūvēt inženierkomunikāciju savienojumus 

ar blakus īpašumiem, kā arī izbūvēt brauktuvi 3,5m platumā zemes vienībā Nr.7 paredzētā gājēju ceļa 

koridorā, ja īstenojot blakus īpašumu apbūvi tiek pamatota šāda nepieciešamība; 

2.5. Zemes vienību sadali atļauts veikt pēc tam, kad ir izbūvēta iela vismaz šķembu līmenī 

un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas pievienojumi, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā sastādītie akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā; 

2.6. 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; 

2.7. Pēc ielas zemes vienībās Nr.7 un Nr.8 izbūves vismaz šķembu līmenī un nodošanas 

ekspluatācijā, Detālplānojuma īstenotājiem un nākamiem Detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, 

jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija. Pēc ielas pilnīgas izbūves, iela tiek 

nodota pašvaldībai. Pašvaldība var lemt par zemes vienības Nr.7 atsavināšanu pēc ielas būvniecības 

1.posma (šķembu līmenī) pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta vienošanās un ir 

nodrošināta piekļuve šai zemes vienībai pa pašvaldības ielu; 

2.8. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas, ielu un gājēju 

ceļu Detālplānojuma īstenotāji apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma 

tiesību izbeigšanas brīdim;  

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

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 nekustamā īpašuma 

“Lielvalteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____), īpašniekiem Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Aigas-C”, Mārupē, Mārupes novadā,  

detālplānojuma realizāciju pa daļām   

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar   „par” balsīm NAV,  „pret”  nav,    „atturas” 13 (L.Kadiģe, D. Štrodaha, 

G. Ruskis, I. Dūduma, S.Sakoviča, G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, 

J.Lībietis, P.Pikše),  

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

daļai, Mārupes novada dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā un atgriezt to atkārtotai 

izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē. 

 

8. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2019.gada 25.septembra saistošajos noteikumos 

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”” 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2019.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr.18/2019 “Grozījumi Mārupes novada domes 2018.gada 

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

sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā””” saskaņā ar  pielikumu. 

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

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.  

 

9. 

Par grozījumiem  Mārupes novada domes 2018.gada 19.decembra  

saistošajos noteikumos Nr.17/2018 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.33/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2018.gada 

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

sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

  

10. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2013. gada 27.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.29/2012 “Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā” 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.34/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2013.gada 

27.februāra saistošajos noteikumos Nr.29/2012 “Par koku ciršanu ārpus meža Mārupes novadā”, 

saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

 

11. 

Par nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas 2020” 

„Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2020” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Publicēt  nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2020” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

http://www.marupe.lv/


3. Publicēt informatīvo paziņojumu par konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes 

Vēstis” un tīmekļa vietnē atbilstoši Saistošo noteikumu 12.punktam. 

 

12. 

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

ielu būvniecībā un uzturēšanā” precizēšanu  

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

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

pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā” 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 vietējā laikrakstā 

„Mārupes Vēstis”. 

 

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

 

13 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, I. Dūduma, S.Sakoviča, 

G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, J.Lībietis, P.Pikše), (G.Ruskis, kā 

ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M.D., personas kods ____, finansiālu atbalstu 360 euro apmērā, lai segtu izdevumus, 

kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2020.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un 

pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu 

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

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

kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) D.D., personas kods ____. 

 3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt M.D., personas kods 

____, likumiskajam pārstāvim D.D., personas kods ____, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. ____, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. M.D., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim D.D., personas kods ____, nodrošināt 

finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

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, M.D., personas kods ____, 

likumiskajam pārstāvim D.D., personas kods ____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansiālo 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). 



14. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.37.1  

(sēdes protokols Nr.14) 

“Par finansiālu atbalstu sportistei” atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (L.Kadiģe, G. Ruskis, I. Dūduma, S.Sakoviča, G.Vācietis, 

A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, J.Lībietis, P.Pikše), (D.Štrodaha no sēdes 

telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav,    „atturas” nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.37.1 (sēdes protokols 

Nr.14) “Par finansiālu atbalstu sportistei”. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

15. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.37.2 (sēdes protokols Nr.14) 

“Par finansiālu atbalstu sportistam” atcelšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (L.Kadiģe, G. Ruskis, I. Dūduma, S.Sakoviča, G.Vācietis, 

A.Puide, R.Zeltīts, N.Orleāns, J. Lagzdkalns, A.Vintere, J.Lībietis, P.Pikše), (D.Štrodaha no sēdes 

telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav,    „atturas” nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.37.2 (sēdes protokols 

Nr.14) “Par finansiālu atbalstu sportistam”. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

16. 

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

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

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017.gada 

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

saskaņā ar  pielikumu. 

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

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.  

  



17. 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un  

mākslas skolas taustiņinstrumentu nodaļas izglītojamajai  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Piešķirt T.P., 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 un meistarklasēs “VIIth International J.Sibelius Fest 2019 International Music 

Competition” Turku, Somijā, no 2019.gada 15.novembra līdz 18.novembrim. 

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

personas kods ____, likumisko pārstāvi I.P., 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. T.P., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei I.P., 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.P., personas kods ____, 

likumiskajai pārstāvei I.P., personas kods ____, un biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ.Nr. ____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansiālo 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). 

 

18. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” ziemas mākslas projekta 

“Krāsu karnevāls” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. ____, finansiālu atbalstu 700,00 euro 

(septiņi simti euro) apmērā projekta „Krāsu karnevāls” īstenošanai, no 2019.gada 27.decembra līdz 

2020.gada 26.janvārim, rīkojot mākslas darbu izstādi “Krāsu karnevāls”, Mārupes novada kultūras 

nama vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

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

“Ievas radošā darbnīca”, vienotais reģ.Nr. ____, par finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu 

iesniegšanas kārtību. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, vienotais reģ.Nr. ____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4.Biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. ____, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta 

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

iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 



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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, 

reģ.Nr. ____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansiālo atbalstu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā. 

6.Piešķirt biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. ____, tiesības no 2019.gada 27.decembra 

līdz 2020.gada 26.janvārim izmantot Mārupes kultūras nama telpas – vestibilu, ar 100% nomas maksas 

samazinājumu. 

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

“Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. ____, slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

19. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

No 2019.gada 1.decembra Mārupes pamatskolā izveidot jaunu amata vietu skolotāja palīgs 

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

 

20. 

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmas “Slidošana”   

2019./2020.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu “Slidošana” 

2019./2020.mācību gada 2.pusgadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek 

nodrošināta izglītības iestāžu un Izglītības dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

21. 

Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes Kultūras namā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2020.gada 1.janvāri Mārupes novada 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 novada Kultūras namā izveidot jaunu amata vietu 

ansambļa vadītājs (profesijas kods) 2652 18) 33.saime, III līmenis, 9.mēnešalgu grupa. 

 



Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

22. 

Par darba dienu pārcelšanu 2019.gada decembrī 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

Atļaut Mārupes novada domes dibināto iestāžu, izņemot  izglītības iestāžu, vadītājiem ar 

rīkojumu pārcelt darba dienu no piektdienas, 2019.gada 27.decembra, uz sestdienu, 2019.gada 

7.decembri, un no pirmdienas, 2019.gada 30.decembra, uz sestdienu, 2019.gada 14.decembri. 

 

23. 

Par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece L.Kadiģe. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Dabasgāzes piegāde”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Pēteris Pikše 

Andrejs Kirillovs 

 

 

24. 

Par iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Elektroenerģijas piegāde”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Normunds Kārklis 

 

 

 



Domes priekšsēdētāja vietnieces  iesniegtie lēmumprojekti:  
 

25.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt D.S., personas kods ____, finansiālu atbalstu 392,12 euro (trīs simti deviņdesmit 

divi euro un 12 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību starptautiskās 

sacensībās “Maraton de Tenerife” 2019.gada 9.novembrī Tenerifē, Spānijā, un “Binter Night Run” 

2019.gada 16.novembrī Tenerifē, Spānijā. 

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

personas kods ____, un biedrību “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. ____. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai “Latvijas 

Vieglatlētikas savienība” uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. D.S., personas kods ____, un biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr.____, 

abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Mārupes novada 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, D.S., personas kods ____, un 

biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr. ____, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi 

atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto finansiālo 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). 

 

25.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt L.N., personas kods ____, finansiālu atbalstu  315,00 euro (trīs simti piecpadsmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību starptautiskās sacensībās “Karatel Youth 

League – Venice-Jesolo 2019”, kas norisināsies Venēcijā, Itālijā, no 2019.gada 13.decembra līdz 

15.decembrim, paredzot, ka dzīvošanas izdevumi sedzami 50% apmērā no paredzētajām izmaksām. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar L.N., personas 

kods ____,  likumisko pārstāvi (tēvu) I.N., personas kods ____. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt L.N., personas kods ____, 

likumiskajam pārstāvim I.N., personas kods ____, uz kontu A/S “Citadele banka”, Nr. ____, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. L.N., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim I.N., personas kods ____, nodrošināt 

finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

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, L.N., personas kods ____, 



likumiskajam pārstāvim I.N., personas kods ____, atmaksāt Mārupes novada domes piešķirto 

finansiālo 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). 

 

26. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes novada Skultes sākumskolā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

No 2020.gada 1.janvāra Mārupes novada Skultes sākumskolā izveidot jaunu amata vietu 

skolotāja palīgs (profesijas kods 5312 01) 29.saime, I līmenis, 4.mēnešalgu grupa.  

 

27.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.27.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Lambertu iela 23,  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 Lambertu iela 23, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, nosaukumu 

Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, zemes 

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

joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

27.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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



 

Pieņemt lēmumu Nr.27.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 80,  kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Penkules iela 80, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, nosaukumu 

Penkules  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, zemes 

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

joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

27.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.27.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Ūdru iela 18,  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 Ūdru iela 18, 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 

Ūdru 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). 

 

28. 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 



 Atklāti balsojot ar  9 balsīm „par” (L.Kadiģe, D. Štrodaha, G. Ruskis, I. Dūduma, 

S.Sakoviča, G.Vācietis, J. Lagzdkalns, A.Vintere, P.Pikše), „pret” nav,   „atturas” 4 (J.Lībietis, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece   /paraksts/      Līga Kadiģe 

 

Pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

Domes  sēdes protokols parakstīts 2019.gada  2.decembrī. 
 

 

 

 


