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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2019.gada  18.decembrī   Nr.18 

 

Domes  sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Anita Vintere, Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis, Pēteris Pikše, Ira Dūduma. Nadīna Millere, Guntis Ruskis,  Andrejs Kirillovs, 

Andris Puide, Raivis Zeltīts, Jānis Lagzdkalns.  

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Dace Štrodaha, Edgars Jansons attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors  Kristaps Ločs, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē izskatīties lēmumprojekti: 

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

mērķa noteikšanu (4 gab.). 

2.Par zemes lietošanas mērķa maiņu (6 gab.). 

3.Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumiem Nr.3.25 un  Nr.3.26 (sēdes protokols 

Nr.14) “Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu. 

4.Par nekustamā īpašuma “Lielās Āvas” 3.zemes vienības, Vētrās, Mārupes novadā, 

detālplānojuma realizāciju pa daļām. 

5.Par saistošo noteikumu 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” precizēšanu. 

6.Par saistošo noteikumu Nr.29/2019 “Grozījumi Mārupes novada domes 2012.gada 23.maija 

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

7.Par darba grupas izveidi Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 

ieviešanai. 
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8.Par saistošo noteikumu 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” precizēšanu. 

9.Par  saistošo noteikumu Nr. 26/2019 “Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta 

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

10.Par grozījumiem  Mārupes novada domes  2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.14/2010 „Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”. 

11.Par grozījumu  Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2010 

„Par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Mārupes novadā” . 

12.Par decentralizēto sistēmu sadzīves kanalizācijas ūdeņu pieņemšanas vietas nodošanu akciju 

sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

 

Sociālās, izglītības, kultūras  un sporta jautājumu komitejas sēdē izskatīties lēmumprojekti: 

13.Par finansiālu atbalstu sportistei.  

14.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Paraugs sportā” un godalgas izmaksu. 

15.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta pakāpe piešķiršanu 

nominācijā “Gada sporta klubs” un godalgas izmaksu. 

16.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste senioru grupā” (no 60 gadu vecuma) un godalgas izmaksu. 

17.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists jauniešu grupā” (no 13 līdz 21 gadu vecumam) un godalgas izmaksu. 

18.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists pieaugušo grupā” (no 22 līdz 60 gadu vecumam) un godalgas izmaksu. 

19.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada treneris” un godalgas izmaksu. 

20.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste bērnu grupā” (līdz 12 gadu vecumam) un godalgas izmaksu. 

21.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sporta spēļu komanda” (jauniešiem līdz 18 gadiem) un godalgas izmaksu. 

22.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sporta spēļu komanda” (pieaugušajiem) un godalgas izmaksu. 

23.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists bērnu grupā” (līdz 12 gadu vecumam) un godalgas izmaksu. 

24.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists senioru grupā” (no 60 gadu vecuma) un godalgas izmaksu. 

25.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste pieaugušo grupā” (no 22 līdz 60 gadu vecumam) un godalgas izmaksu. 

26.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste jauniešu grupā” (no 13 līdz 21 gadu vecumam) un godalgas izmaksu. 

27.Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sporta notikums” un godalgas izmaksu. 

28.Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 

“Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”.  

29.Par konkursu  “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai”. 

30.Par amatu līmeņa maiņu Mārupes Valsts ģimnāzijā. 

31.Par amatu līmeņa maiņu Mārupes novada Mārupes Sporta centra esošajām amata vietām. 

32.Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada Kultūras namā. 

33.Par 1.klašu atvēršanu 2020./2021.mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības 

iestādēs. 
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Finanšu komitejas sēdē izskatīties lēmumprojekti: 

34.Par grozījumu veikšanu Mārupes novada dome 2019.gada 3.aprīļa ārkārtas sēdes Nr.4 lēmumā 

Nr.2 “Par aizņēmuma ņemšanu Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrādei, būvdarbiem 

un autoruzraudzībai”. 

35.Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes Sporta centrā. 

36.Par jaunas amatu vietas izveidošanu un divu amata vietu likvidēšanu Mārupes novada Mārupes 

mūzikas un mākslas skolā. 

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

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

pieņemšanu. 

38.Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu” 

pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

39.Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.39 (sēdes protokols Nr.14) 

atcelšanu. 

40.Par izmaiņām Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas sastāvā. 

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

mērķa noteikšanu (2 gab.). 

42.Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (11 gab.). 

43.Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. (2 gab.). 

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

45.Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

“Mārzemīte”. 

47.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “Kārļa būmaņi”. 

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

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

Mārupes novadā””. 

49.Par finansiālu atbalstu sportistam (6 gab.). 

50.Par zemes lietošanas mērķa maiņu. 

 

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

lēmumprojektiem, lūdzot tos iekļaut domes sēdes darba kārtībā. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

(D.Štrodaha, E.Jansons attainojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), „pret”    nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome nolemj: 

 

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

 

 Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

(D.Štrodaha, E.Jansons attainojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), „pret”    nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome nolemj: 

 

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

 Deputāts P.Pikše lūdz darba kārtības punktus  

Nr.37 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra saistošajos 

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

pieņemšanu 

un 
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Nr.38 Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu” 

pieņemšanu 

izskatīt kā pirmos, darba kārtības secību nemainot. 

 

 Deputāti izteiktajam priekšlikumam piekrīt. 

 

Domes sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par  izteikto priekšlikumu –  

 

 Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

(D.Štrodaha, E.Jansons attainojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), „pret”    nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome nolemj: 

 

 Darba kārtības punktus  

 Nr.37 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra 

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

apstiprināšanu”” pieņemšanu 

un 

 Nr.38 Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta 

apstiprināšanu” pieņemšanu 

 izskatīt kā pirmos darba kārtībā, darba kārtības secību nemainot. 

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

„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 2, 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 Kokles iela 2, 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. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ ha platībā, 

nosaukumu Mēmeles 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). 
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1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

„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 11,  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 11, 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 komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Jaunmārupē, “Zīlītes”, 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 

Loka ceļš 67, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

adresi “Zīlītes”, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, zemes lietošanas mērķus: 

5.1.   individuālo dzīvojamo māju apbūve   (kods 0601) - _______ha platībā; 

5.2. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101)  - _______ha platībā.  

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). 

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

iemērīšanas dabā). 

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

adresi Kokles iela 3, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu 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). 

 

2.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Vecozolu iela 105, kadastra Nr. _______, _______ha platībā,  

zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801). 

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 komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

„pret”    nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Pilskalni”, kadastra Nr. _______, Mārupē, Mārupes novadā,  

_______ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz rūpnieciskā ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1001). 

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 komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1 Mainīt nekustamajam īpašumam Silnieku iela 7, 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 komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Pamati”, kadastra Nr. _______, Mārupē, Mārupes novadā,  

_______ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu  apbūvi (kods 0801). 

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 komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Malduguņu iela 1, kadastra Nr. _______, Mārupē, Mārupes 

novadā,  _______ ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu  apbūvi (kods 0801). 

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

informēt zemes īpašnieku. 
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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 komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Malduguņu iela 2, kadastra Nr. _______, Mārupē, Mārupes 

novadā,  _______ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu  apbūvi (kods 0801). 

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 Mārupes novada domes 2019. gada 30.oktobra lēmumiem Nr.3.25 un  Nr.3.26  

(sēdes protokols Nr.14)  

“Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumā Nr.3.25 (sēdes protokols  Nr.14) 

aizstāt 1. un 2. punktā vārdus “Mazā Kalmju iela” ar vārdiem “Daibes iela”. 

2. Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumā Nr.3.26 (sēdes protokols Nr.14) 

aizstāt 1. un 2. punktā vārdus “Daibes iela” ar vārdiem “Mazā Kalmju iela”. 

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). 

 

4. 

Par nekustamā īpašuma “Lielās Āvas” 3.zemes vienības, Vētrās, 

Mārupes novadā, detālplānojuma realizāciju pa daļām 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”    nav,  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2006.gada 22.februāra saistošajiem noteikumiem 

Nr.4 ”Mārupes pagasta saimniecības “Lielās Āvas” 3.zemes gabala detālplānojums” (sēdes protokols 

Nr.3, p.6), apstiprināto detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas 

kārtību (administratīvā līguma projekts lēmuma 1.pielikumā). Detālplānojums realizējams 2.kārtās, pirms 

tam veicot zemes ierīcības projekta, kā papildinājuma pie detālplānojuma, izstrādi: 



9 
 

1.1. Pirmajā kārtā  izbūvēt iekšējo ielu, kas nodrošina piekļuvi projektētajām zemes vienībām 

no Nr.1 līdz Nr.12, vismaz šķembu līmenī (tai skaitā izbūvējot pievienojumu Vālodžu ielai), izbūvēt 

elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus minētajā ielā. Pēc ceļa un komunikāciju izbūves 

nodalāmas minētās zemes vienības, kā arī zemes vienības pašvaldības ielu (Rožu iela un C-20) sarkanajās 

līnijās; 

1.2. Otrajā kārtā veikt elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi pašvaldības 

ielas C-20 Bērzzemnieki-Lagatas  posmā, kas nodrošina piekļuvi pie plānotajām zemes vienībām no Nr.13 

līdz Nr.17. Pēc ceļa un komunikāciju izbūves nodalāmas minētās zemes vienības. Zemes vienību Nr.13 

neveidot kā atsevišķu īpašumu, bet iekļaut pašvaldības īpašuma Rožu iela sastāvā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma “Lielās 

Āvas”, Mārupes novads (kadastra Nr. _______) īpašnieces M.J. pilnvaroto personu V.J. administratīvo 

līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā 

īpašuma “Lielās Āvas”, Mārupes novads (kadastra Nr. _______) īpašniekam.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

 

5. 

Par saistošo noteikumu 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” precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 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” precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

2.Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr.29/2019  

“Grozījumi Mārupes novada domes 2012.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.17/2012 

“Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā” precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 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” 

precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu.  

2.Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 
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7. 

Par darba grupas izveidi Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plāna ieviešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   14   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše), „pret”    nav,   

„atturas”  1 (A.Kirillovs),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna darba grupu 

šādā sastāvā: 

1.1.Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs; 

1.2.Mārupes novada domes Attīstības nodaļas vadītāja I.Krēmere;  

1.3.Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs V.Kārkliņš; 

1.4.Mārupes novada domes Attīstības nodaļas projektu koordinatore I.Šaroka; 

1.5.A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” izpilddirektore D.Šveide;  

1.6.Pašvaldības īpašumu pārvaldes elektroinženieris N.Kārklis;  

1.7.Pašvaldības īpašumu pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks A.Svirido.  

 

8. 

Par saistošo noteikumu 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” precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

„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” precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu.  

2.Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

9. 

Par  saistošo noteikumu Nr.26/2019  

“Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos  

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 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” precizētajā 

redakcijā saskaņā ar pielikumu.  
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2.Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

10. 

Par grozījumiem  Mārupes novada domes 

2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14/2010 

„Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.37/2019 „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 un Ekonomikas 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 grozījumu  Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.15/2010 „Par nodevu par tirdzniecību 

publiskās vietās Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.38/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2010.gada 

21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2010 “Par nodevu par tirdzniecību publiskās 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 nākamajā dienā pēc to publicēšanas.  

 

12. 

Par decentralizēto sistēmu sadzīves kanalizācijas ūdeņu pieņemšanas vietas nodošanu akciju 

sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Līdz ieguldīšanai akciju sabiedrības “Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā nodot 

bezatlīdzības lietošanā akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. _______, 

inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu _______  “Decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšanas 

vieta”: 

1.1. apjoms: konteinera tipa notekūdeņu pieņemšanas stacija, augstums 2.4 m, apbūves laukums 

361.0, apakšzemes daļas garums 26.4, pieslēgums pie akciju sabiedrības “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”, reģ.Nr. _______, centralizētajiem kanalizācijas tīkliem; 

1.2. funkcionālais un tehniskais   raksturojums: sadzīves kanalizācijas cauruļvadi PP SN 8, 26.4 m 

(garums), 160 mm (šķērsgriezums); zemsprieguma 0.4 kilovoltu  kabeļu elektrolīnijas AXMK, 71.9 m 

(garums), 4x35 un 4x 16 mm (šķērsgriezums), ūdensvadu tīkli ar cauruļu iekšējo diametru līdz 350 mm 

PE 100-RC 13.6 m (garums), 32 mm (šķērsgriezums); 

1.3. bilances vērtība: 89 251,35 euro; 

1.4. stāvoklis: jauns, nelietots. 

1.5. kopā ar zemesgabala ar kadastra Nr. _______ Vecozolu iela 103, Tīrainē, Mārupes nov. daļu 

_______ha, uz kuras nodošanas brīdī tā atrodas, saskaņā ar grafisko pielikumu.  

2. Akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. _______, nodoto mantu izmantot 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos   Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” paredzētā decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu 

pieņemšanas pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai Mārupes novadā ar 2020.gada 1.janvāri, slēdzot šo 

noteikumu 7. un 10.1 punktos paredzētos līgumus ar asenizatoriem. 

3.Akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. _______, nodrošināt nodotās  

mantas uzturēšanu, patstāvīgi sedzot  ar to saistītos izdevumus. 

4. Akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. _______, jānodod atpakaļ 

Mārupes novada domei nodotā manta, ja akciju sabiedrība pārtrauc sniegt decentralizēti savākto sadzīves 

notekūdeņu pieņemšanas pakalpojumu.  

 

Sociālās, izglītības, kultūras  un sporta jautājumu komitejas sēdē izskatīties lēmumprojekti: 

 

13. 

Par finansiālu atbalstu sportistei 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt E.K., personas kods _______, finansiālu atbalstu 247,50 euro (divi simti četrdesmit 

septiņi euro un 50 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskās tenisa sacensībās 

“IX Memorial Antonio Luzio Vaz” Coimbrā, Portugālē, no 2019.gada 7.decembra līdz 15.decembrim, 

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.K., personas 

kods _______, likumisko pārstāvi (māti) E.K., personas kods _______. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt E.K., personas kods _______, likumiskajai pārstāvei (mātei) E.K., 

personas kods _______, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr. _______, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā 

ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

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

nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā 

līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  
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5.Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.K., personas kods _______, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) E.K., personas kods _______, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

14. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Paraugs sportā” un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), (J.Lagzdkalns, 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.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Jānim Lagzdkalnam nominācijā Mārupes novada “Paraugs sportā” apbalvojumu 

III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada 

Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 10.janvārī. 

2. Izmaksāt Jānim Lagzdkalnam naudas balvu _______ euro  apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

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

Finanšu un grāmatvedības nodaļai. 

 

15. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta pakāpe 

piešķiršanu nominācijā “Gada sporta klubs” un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt personu apvienībai, komandai “Jaunmārupe skrien!” nominācijā Mārupes novada “Gada 

sporta klubs” apbalvojumu II pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 2019” 

pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 

10.janvārī. 

2.Izmaksāt personu apvienībai, komandai “Jaunmārupe skrien!” naudas balvu _______ euro 

apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

 

16. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste senioru grupā” (no 60 gadu vecuma) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

„pret”   nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Guntai Lebedokai nominācijā Mārupes novada “Gada sportiste senioru grupā” (no 60 

gadu vecuma) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 2019” 

pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 

10.janvārī. 

2.Izmaksāt Guntai Lebedokai naudas balvu _______euro apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

 

17. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists jauniešu grupā” (no 13 līdz 21 gadu vecumam) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, J.Lagzdkalns,  G. Vācietis,  R. Zeltīts, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), (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.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Edvardam Emīlam Libertam nominācijā Mārupes novada “Gada sportists jauniešu 

grupā” (no 13 līdz 21 gadu vecumam) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada 

“Sporta laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 

novadā, 2020.gada 10.janvārī. 

2.Izmaksāt Edvardam Emīlam Libertam naudas balvu _______euro apmērā pēc nodokļu 

nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

 

18. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists pieaugušo grupā” (no 22 līdz 60 gadu vecumam) 

 un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Dmitrijam Serjoginam nominācijā Mārupes novada “Gada sportists pieaugušo grupā” 

(no 22 līdz 60 gadu vecumam) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada 

“Sporta laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes 

novadā, 2020.gada 10.janvārī. 

2.Izmaksāt Dmitrijam Serjoginam naudas balvu _______ euro  apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

 

19. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada treneris” un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Jorenam Janišonam nominācijā Mārupes novada “Gada treneris” apbalvojumu II pakāpes 

Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras 

namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 10.janvārī. 

2.Izmaksāt Jorenam Janišonam naudas balvu _______ euro apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

20. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste bērnu grupā” (līdz 12 gadu vecumam) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Anetei Ozoliņai nominācijā Mārupes novada “Gada sportiste bērnu grupā” (līdz 12 gadu 

vecumam) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 2019” 

pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 

10.janvārī. 

2.Izmaksāt Anetei Ozoliņai naudas balvu _______euro  apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

3.Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada Domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

 

21. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sporta spēļu komanda” (jauniešiem līdz 18 gadiem) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Mārupes Sporta centra basketbola komandai U13 nominācijā Mārupes novada “Gada 

sporta spēļu komanda” (jauniešiem līdz 18 gadu vecumam) apbalvojumu II pakāpes Atzinības rakstu, 

godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas 

ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 10.janvārī. 

2.Izmaksāt Mārupes Sporta centra basketbola komandai U13 naudas balvu _______ euro  apmērā 

pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

22. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sporta spēļu komanda” (pieaugušajiem) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Mārupes Sporta centra sieviešu volejbola komandai nominācijā Mārupes novada “Gada 

sporta spēļu komanda” (pieaugušajiem) apbalvojumu II pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes 

novada “Sporta laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, 

Mārupes novadā, 2020.gada 10.janvārī. 

2.Izmaksāt Mārupes Sporta centra sieviešu volejbola komandai naudas balvu _______ euro apmērā 

pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

23. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists bērnu grupā” (līdz 12 gadu vecumam) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Markam Švalkovskim nominācijā Mārupes novada “Gada sportists bērnu grupā” (līdz 12 

gadu vecumam) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 

2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 

10.janvārī. 

2.Izmaksāt Markam Švalkovskim naudas balvu _______ euro  apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

 

24. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportists senioru grupā” (no 60 gadu vecuma) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Mečislavam Bartuševicam nominācijā Mārupes novada “Gada sportists senioru grupā” 

(no 60 gadu vecuma) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 

2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 

10.janvārī. 

2.Izmaksāt Mečislaavam Bartiševicam naudas balvu _______ euro apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

25. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste pieaugušo grupā” (no 22 līdz 60 gadu vecumam)  

un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Laurai Penelei nominācijā Mārupes novada “Gada sportiste pieaugušo grupā” (no 22 

līdz 60 gadu vecumam) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta 

laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 

2020.gada 10.janvārī. 

2.Izmaksāt Laurai Penelei naudas balvu _______euro  apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

 

 

26. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma III pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sportiste jauniešu grupā” (no 13 līdz 21 gadu vecumam) un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Lanai Nešinai nominācijā Mārupes novada “Gada sportiste jauniešu grupā” (no 13 līdz 

21 gadu vecumam) apbalvojumu III pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 

2019” pasākumā, Mārupes novada Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 

10.janvārī. 

2.Izmaksāt Lanai Nešinai naudas balvu _______ euro apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 

 

 

27. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma II pakāpes Atzinības raksta piešķiršanu 

nominācijā “Gada sporta notikums” un godalgas izmaksu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt biedrības “Future Champion Latvia”, reģ. Nr. _______, organizētajai futbola nometnei 

Jaunmārupē “Feyenoord Camp” nominācijā Mārupes novada “Gada sporta notikums” apbalvojumu II 

pakāpes Atzinības rakstu, godinot Mārupes novada “Sporta laureāts 2019” pasākumā, Mārupes novada 

Kultūras namā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, 2020.gada 10.janvārī. 

2.Izmaksāt biedrībai “Future Champion Latvia”, reģ. Nr. _______ naudas balvu _______ euro 

apmērā pēc nodokļu nomaksas. 

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

grāmatvedības nodaļai. 
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28. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 

“Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu veikšanai”  

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.39/2019 „Grozījums Mārupes novada domes 2016. gada 

27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9/2016 “Par pabalstiem veselīga dzīvesveida profilakses pasākumu 

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.  

  

29. 

Par konkursu  “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu 

 valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, J.Lagzdkalns,  G. Vācietis,  R. Zeltīts, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), (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.29 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nolikumu “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu; 

2.Publicēt  nolikumu “Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai”  kopā ar informatīvo paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv; 

3.Noteikt pieteikšanās termiņu 2020.gada 15.janvāris. 

 

30. 

Par amatu līmeņa maiņu Mārupes Valsts ģimnāzijā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. No 2020.gada 1.janvāra Mārupes Valsts ģimnāzijas esošajai amata vietai “lietvedis” 

(profesijas kods 1212 04) noteikt 18.3.saimi III līmeni, 8.mēnešalgu grupu. 

2. No 2020.gada 1.janvāra Mārupes Valsts ģimnāzijas esošajai amata vietai 

“remontstrādnieks” (profesijas kods 9313 02) noteikt 13.saimi IV līmeni, 5.mēnešalgu grupu. 

 

 

http://www.marupe.lv/
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31. 

Par amatu līmeņa maiņu  

Mārupes novada Mārupes Sporta centra esošajām amata vietām 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. No 2020.gada 1.janvāra Mārupes novada Mārupes Sporta centra esošajai amata vietai 

“lietvedis” (profesijas kods 3341 04) noteikt 18.3.saimi, III līmeni, 8.mēnešalgu grupu. 

2. No 2020.gada 1.janvāra Mārupes novada Mārupes Sporta centra esošajai amata vietai 

“Saimniecības pārzinis” (profesijas kods 5151 11) noteikt 3.saimi III līmeni, 10.mēnešalgu grupu. 

 

32. 

Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada Kultūras namā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, J.Lagzdkalns,  G. Vācietis,  R. Zeltīts, G.Ruskis, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), (I.Dūduma, kā 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

No 2020.gada 1.janvāra Mārupes novada Kultūras nama esošajai amata vietai “kultūras nama 

direktors” (profesijas kods 1431 01), noteikt 1.saimi, IVA līmeni, 13.mēnešalgu grupu. 

 

33. 

Par 1.klašu atvēršanu 2020./2021.mācību gadā  

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1.Noteikt, ka 2020./2021.mācību gadā 1.klašu skaits: 

1.1. Mārupes Valsts ģimnāzijā ir 4 (četras); 

1.2. Jaunmārupes pamatskolā ir 4 (četras); 

1.3. Mārupes pamatskolā ir 4 (četras); 

1.4. Skultes sākumskolā ir 2 (divas).   

 

Finanšu komitejas sēdē izskatīties lēmumprojekti: 

 

34. 

Par grozījumu veikšanu Mārupes novada dome 2019.gada 3.aprīļa ārkārtas sēdes Nr.4 lēmumā 

Nr.2 “Par aizņēmuma ņemšanu Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrādei, 

būvdarbiem un autoruzraudzībai” 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1.Izteikt Mārupes novada dome 2019.gada 3.aprīļa ārkārtas sēdes Nr.4 lēmumā Nr.2 “Par 

aizņēmuma ņemšanu Mārupes pamatskolas pārbūves būvprojekta izstrādei, būvdarbiem un 

autoruzraudzībai” 1.punktu sekojoša redakcijā: 

“1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 9 144 352 EUR, nodrošinot pašvaldības budžeta 

līdzfinansējumu vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu. 2019.gadā 234 931 EUR; 2020.gadā 

8 909 421 EUR;”. 

 

35. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes Sporta centrā 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, J.Lagzdkalns,  G. Vācietis,  R. Zeltīts, I.Duduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), (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.35 saskaņā ar pielikumu: 

1. No 2020.gada 1.janvāra Mārupes novada Mārupes Sporta centrā izveidot trīs amata vietas 

Sporta treneris (profesijas kods 3422 03) 48.saime, II līmenis, 8.mēnešalgu grupa. 

2. No 2020.gada 1.janvāra Mārupes novada Mārupes Sporta centrā izveidot vienu amata 

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

 

36. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu un divu amata vietu likvidēšanu 

Mārupes novada Mārupes mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

1.No 2020.gada 1.janvāra Mārupes mūzikas un mākslas skolā izveidot jaunu amata vietu lietvedis 

(profesijas kods 3341 04 ) 18.3. saime, II līmenis, 7.mēnešalgu grupa.  

2.No 2020.gada 1.janvāra likvidēt divas amata vietas Koncertmeistars. 

 

37. 

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

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

budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr.40/2019  „Grozījumi Mārupes novada 

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

2019.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

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

parakstīšanas. 

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

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

38. 

Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada 

budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

 Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr.41/2019  „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu” saskaņā ar Pielikumu.  

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

parakstīšanas; 

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

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

39. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.39 

(sēdes protokols Nr.14) atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.39 (sēdes protokols 

Nr.14). 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju. 

 

40. 

Par izmaiņām Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas sastāvā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupu šādās sastāvā:  

1.1.Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs. 

1.2.Kristaps Ločs, Mārupes novada domes izpilddirektors. 
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1.3.Līga Kadiģe, Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un 

sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja. 

1.4.Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja. 

1.5.Lauma Erdmane, Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste. 

1.6.Gaļina Sušiņina, Juridiskās nodaļas vadītāja. 

1.7.Edgars Jansons, Mārupes novada deputāts. 

1.8.Pēteris Pikše, Mārupes novada deputāts, Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs. 

1.9.Guntis Ruskis, Mārupes novada deputāts. 

1.10.Laima Levanoviča, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. 

1.11.Dace Žīgure, Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja. 

1.12.Emīls Rūdolfs Anšmits, Ceļu būvinženieris. 

1.13.Valdis Kārkliņš, Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs. 

1.14.Andris Puide, Mārupes novada deputāts. 

1.15.Raivis Zeltīts, Mārupes novada deputāts. 

1.16.Andrejs Kirillovs, Mārupes novada deputāts. 

1.17.Aida Skalberga, Būvvaldes vadītāja. 

1.18.Ivars Punculis, A/S Mārupes komunālie pakalpojumi valdes loceklis. 

1.19.Sarmīte Antiņa, Izglītības dienesta vadītāja. 

2. Atzīt  Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra sēdē Nr.1 ar lēmumu Nr.21 “Par izmaiņām 

Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas sastāvā”.  

 

41.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.41.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 83, 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 83, 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). 

 

41.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.41.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Kurmales iela 78, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – ražošanas objektu apbūves zeme (kods 1001). 

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

nosaukumu Kurmales 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). 

 

42.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.1” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 1, Mārupe, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.2 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.2” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 3, Mārupe, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.3” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 5, Mārupe, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.4” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 7, Mārupe, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela _______ (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.5” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 9, Mārupe, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.6” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 12, 

Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.7” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 10, 

Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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. 
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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). 

 

42.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.8” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 8, Mārupe, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.9” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 6, Mārupe, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu iela 6, 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). 

 

42.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.10 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.10” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 4, 

Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

42.11 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.11” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  adresi Pureņu iela 2, 

Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Pureņu 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). 

 

43.1 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.43.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.12” (kadastra apzīmējumu _______), _______ha platībā,  nosaukumu “Pureņu iela”, 

Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam “Pureņu 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). 
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43.2 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  14 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.43.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 43 (kadastra Nr. _______) zemesgabalam “Nr.13” 

(kadastra apzīmējumu _______), _______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. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Zeltiņu iela 43, Mārupe, Mārupes novads. 

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). 

 

44.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.44.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

44.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.44.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

44.3 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  11 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.44.3 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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44.4 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, S. Sakoviča, A. Vintere, G. Ruskis, 

G. Vācietis,  J. Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, I. Dūduma, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav,   „atturas”  

2 (A.Puide, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.44.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

45. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.45 saskaņā ar pielikumu: 

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

Pureņu iela   (posmā no Zeltiņu ielas līdz īp.”Štālbergi”)  – 0,2 km garumā un 12 m  platumā 

sarkanajās līnijās. 

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

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

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

 

46. 

Par jaunas amatu vietas izveidošanu 

Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, A.Puide, N.Orleāns, S. Sakoviča, 

A. Vintere, G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.46 saskaņā ar pielikumu: 

No 2020.gada 1.janvāra Mārupes pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” izveidot 

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

 

47. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “Kārļa būmaņi” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   14   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), „pret”   nav, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.47 saskaņā ar pielikumu: 

1. Deleģēt SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr. _______, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana)) ietilpstošo pārvaldes uzdevumu 
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– izbūvēt gājēju ceļu ar  ielas apgaismojumu saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā “Lielā iela”, kadastra Nr. _______, zemes vienībā ar kadastra 

apzīmējumu _______    _______ha platībā.   

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr. 

_______, deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Deleģētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai nodibināt apbūves tiesību līdz 10 (desmit) 

gadiem par labu SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr. _______, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā 

““Lielā iela”, kadastra Nr. _______, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu _______   _______ha platībā, 

piešķirot tiesības veikt būvdarbus un izbūvēt inženierbūves – gājēju ceļu ar  ielas apgaismojumu saskaņā 

ar pievienoto zemesgabala plānu. 

4. Noteikt apbūves tiesību maksu EUR _______gadā bez PVN, līguma noslēgšanas gadā un 

līguma izbeigšanas gadā apbūves tiesību maksu rēķināt proporcionāli dienām no apbūves tiesību līguma 

noslēgšanas brīža. Līguma noslēgšanas gadā apbūves tiesību maksu palielina  par  _______ EUR 

(_______). PVN  aprēķina papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

5. Uzlikt par pienākumu SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr. _______, ierakstīt apbūves tiesību kā 

apgrūtinājumu Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. _______.  

6. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar deleģētā uzdevuma pilnīgu izpildi, tai skaitā apbūves 

tiesību līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr. _______. 

 

48. 

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 domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar   15  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.48 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.42/2019 „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, 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.  

 

49.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.49.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt T.D., personas kods _______, finansiālu atbalstu  150,00 euro (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2020.gadā, t.i., LaMSF un 

FIM motosportista licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 
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2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar T.D., 

personas kods _______, likumisko pārstāvi (tēvu) M.D., personas kods _______, un biedrību „Mārupes 

Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. _______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr. _______, uz tās rēķinā norādīto 

bankas kontu. 

4. T.D., personas kods _______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods _______, 

un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, T.D., personas kods _______, likumiskajam 

pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods _______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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). 

 

49.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.49.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt R.L., personas kods _______, finansiālu atbalstu  150,00 euro (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2020.gadā, t.i., LaMSF un 

FIM motosportista licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (tēvu) U.L., personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto 

Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4. Raivo Laicāna, personas kods ______, likumiskajam pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods 

______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, Raivo Laicāna, personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs 

„Bieriņi””, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome 

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). 

49.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.49.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt U.V., personas kods ______, finansiālu atbalstu  300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2020. gadā, t.i., LaMSF licences un 

obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

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

personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto 

bankas kontu. 

5. U.V., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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.  

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

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, U.V., personas kods ______, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt 

Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā 

daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

49.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.49.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt R.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu  80,00 euro (astoņdesmit euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2020.gadā, t.i., LaMSF un FIM 

motosportista licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) Ilzi Branti, personas kods ______, un biedrību „Mārupes 

Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto 

bankas kontu. 

4. R.B., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim (mātei) I.B., personas kods ______, un 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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.B., personas kods ______, likumiskajam 

pārstāvim (mātei) I.B., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. 

Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada dome piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 
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49.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.49.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt J.L., personas kods ______, finansiālu atbalstu  160,00 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2020.gadā, t.i., LaMSF un 

LaMSF sijoringa licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

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

personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto 

bankas kontu. 

4. J.L., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, J.L., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes 

Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada dome 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). 

 

49.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.49.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2020.gadā, t.i., LaMSF licences un obligātās 

apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu. 

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

personas kods ______, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______. 

3.Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.A.E., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, 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, A.E., personas kods ______, un biedrībai „Mārupes 

Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. ______, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada dome piešķirto finansējumu 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). 

 

50. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   15   „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, N. Millere, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. Vintere, 

G. Ruskis, G. Vācietis,  R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, A.Puide, I. Dūduma, J. Lībietis, P.Pikše, A. Kirillovs), 

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

 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Līdakas”, kadastra Nr. ______, Mārupes novadā,  ______ha 

platībā zemes lietošanas mērķi uz zeme,  uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 

0101). 

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). 

 

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  20.decembrī. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


