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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2020.gada  29.janvārī   Nr.2 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Raivis  Zeltīts, Gatis 

Vācietis, Ira Dūduma, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Andris Puide, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Normunds 

Orleāns, Andrejs  Kirillovs, Edgars Jansons, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāte Sigita Sakoviča – slimības lapa.  

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors  Kristaps Ločs. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

mērķa noteikšanu (13 gab.). 

2.Par adreses piešķiršanu (2 gab.). 

3.Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā (9 gab.). 

4.Par nekustamā īpašuma “Purvāji” (kadastra Nr.______), Vētrās, Mārupes novadā, 

detālplānojuma realizāciju pa daļām. 

5.Par grozījumiem nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra  Nr. ______), Mārupē, Mārupes 

novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

6.Par saistošo noteikumu Nr.___ /2020 “Par 2003.gada 22.janvāra  saistošo noteikumu Nr.1  

„Mārupes pagasta  VAS „Starptautiskā lidosta Rīga” ZA sektora detālais plānojums” atcelšanu” 

apstiprināšanu. 

7.Par nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, ______ha platībā, 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

8.Par zemes gabala ar kadastra Nr. ______, Cidoniju ielā 1/2, Tīrainē, Mārupes novadā, 208/5755 

domājamo daļu atsavināšanu. 

9.Par  zemes gabala ar kadastra Nr. ______, “Torņi”, Mārupes novadā, 1/2 domājamās daļas 

atsavināšanu. 

10.Par zemes gabala ar kadastra Nr. ______, Jelgavas ceļš 27/3, Tīrainē, Mārupes novadā,  

255/5223 domājamo daļu atsavināšanu. 
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11.Par nekustamā īpašuma Vējiņu iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______,  ½  

domājamās daļas pieņemšanu dāvinājumā. 

12.Par nekustamā īpašuma Rožu iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______,   

pieņemšanu dāvinājumā. 

13.Par nekustamā īpašuma “Paleju ielas daļa”, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

Nr. ______,  pieņemšanu dāvinājumā.  

14.Par nekustamā īpašuma Ozolzīļu iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______,   

pieņemšanu dāvinājumā.  

15.Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā un ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

16.Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

17.Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

18.Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

19.Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

20.Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

21.Par nekustamā īpašuma “Gobas -3” Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

22.Par nekustamā īpašuma Bebru ielā 23, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.  

23.Par nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. ______, zemes 

gabala (kadastra apzīmējums ______)  pieņemšanu dāvinājumā. 

24.Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 37, Mārupē, Mārupes novadā , kadastra Nr. ______, 

zemes gabala (kadastra apzīmējums ______)   pieņemšanu dāvinājumā. 

25.Par Mārupes novada  būvvaldes nolikuma apstiprināšanu. 

26.Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijas sastāvā. 

27.Par Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmuma Nr.8 (sēdes protokols Nr.8) atcelšanu 

daļā.  

28.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “REX TERMINAL”. 

29.Par atbalsta piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai 

mājai Mārupes novadā, Tīrainē, Tīraines ielā 9. 

 

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

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

31.Par tiesību piešķiršanu slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai. 

32.Par precizējumiem pieteikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” vērtēšanas komisijas sastāvā. 

33.Par jaunas amata vietas izveidošanu Jaunmārupes pamatskolā. 

34.Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

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

dzēšanu. 

36.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu. 

37.Par grozījumiem Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumos . 

38.Par grozījumu Mārupes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.24/2015 „ Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. 

39.Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļā. 

40.Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. 
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41.Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām 

izglītības iestādēm 2020.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. 

42.Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem 

ar citām pašvaldībām 2020.gadā (janvāris – augusts). 

43.Par grozījumu Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2010 

„Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai”. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

44.Par pašvaldības dalību 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā. 

45.Par jaunas amata vietas izveidošanu Pašvaldības īpašuma pārvaldē. 

46.Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2020. – 2022.gadam apstiprināšanu. 

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

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

mērķa noteikšanu. 

49.Par galvojuma sniegšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam. 

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

nodaļas izglītojamajai. 

51.Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. 

52.Par finansiālu atbalstu sportistam. 

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

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

54.Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “C-29 Bašēnu ceļš - 

Lukstenieki”, Mārupe, Mārupes novadā. 

55.Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

 

 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem 

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

Lagzdkalns), (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (S.Sakoviča 

slimības dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Iekļaut domes sēdē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

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

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

Lagzdkalns), (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (S.Sakoviča 

slimības dēļ domes sēdē nepiedalās),  „pret”  nav,  „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

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

 

1.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

Lagzdkalns), (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 13, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

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

nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Kokles iela 13, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

Lagzdkalns), (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  

„atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 17, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Kokles iela 17, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).   
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6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

Uz domes sēdi ierodas deputāts E. Jansons, 

turpmākajos balsojumos piedalās. 

1.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupē, Jaundzidras”, kadastra  

Nr. ______, un “Dzidras A”, kadastra Nr. ______,  zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Dainas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, 

mainīt adresi no “Jaundzidras”, Mārupe, Mārupes novads uz Ābolu iela 28, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, “Liellauki”, kadastra Nr. ______, un 

“Strautmaļi”, 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 “Liellauki”, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 
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4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, atstāt spēkā esošo 

adresi “Strautmaļi”, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkām, 

atstāt spēkā esošo adresi Kokles iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes novads. 
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3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Kokles iela 1, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 4, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Kokles iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 14, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 
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2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Kokles iela 14, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Braslas iela 6, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Braslas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Braslas iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

Abulas iela 1A , Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Abulas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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1.10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kokles iela 7, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

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

spēkā esošo adresi Kokles iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu 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). 

 

1.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Ūdru iela 16, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

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

nosaukumu Ūdru iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkām, 

atstāt spēkā esošo adresi Ūdru iela 16, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

1.12 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Ūdru iela 20, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Ūdru iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Ūdru iela 20, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.13 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Ūdru iela 22, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Ūdru iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Ūdru iela 22, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divu dzīvokļu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Mazā Ūdru iela 13, Mārupe, 

Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Mazā Ūdru iela 13, Mārupe,  Mārupes novada, divu dzīvokļu 

dzīvojamās mājas telpu grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Mazā Ūdru iela 13 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Mazā Ūdru iela 13 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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

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

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

 

2.2 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā un t.sk. ēkai,  adresi 

“Papeles”, Mārupes novads.  

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). 

 

3.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  

„atturas”  4 (N.Orleāns, A.Puide, R.Zeltīts, E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
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3.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.3 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.4 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.5 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.6 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.6 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu. 
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3.7 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.7 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.8 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.8 saskaņā ar pielikumu: 

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

  

3.9 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

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

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  „atturas”  5 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.9 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4. 

Par nekustamā īpašuma “Purvāji” (kadastra Nr. ______), Vētrās, Mārupes novadā, 

detālplānojuma realizāciju pa daļām 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15  balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2008.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr.30 ”Mārupes pagasta saimniecības “Purvāji” detālplānojums” (sēdes protokols Nr.11, p.4.1) 

apstiprināto detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību 

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

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

1.1. Pirmajā kārtā nodalīt plānotās zemes vienības no Nr.12. līdz Nr.19, tai skaitā zemes 

vienību pašvaldības ielas (Rožu iela) sarkanajās līnijās, un izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus 

pašvaldības ielas C-20 Bērzzemnieki-Lagatas  posmā; 
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1.2. Otrajā kārtā veikt ceļa izbūvi un ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un elektroapgādes 

tīklu izbūvi projektētās iekšējās ielas posmā, kas nodrošina piekļuvi pie plānotajām zemes vienībām no 

Nr.1 līdz Nr.11. Pēc ceļa un komunikāciju izbūves nodalāmas minētās zemes vienības. 

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

(kadastra Nr. ______), Vētrās, Mārupes novadā, īpašnieci administratīvo līgumu par detālplānojuma 

realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā 

īpašuma “Purvāji” (kadastra Nr. ______), Vētrās, Mārupes novadā, īpašniekam.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

 

5. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra  Nr. ______), Mārupē, Mārupes 

novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut precizēt ar 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.11 (sēdes protokols Nr. 16) „Par 

nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

projekta apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojuma īstenošanas kārtību un nosacījumus, ietverot 

sekojošas izmaiņas vai papildinājumus pēc būtības:  

1.1. nodalīt zemes vienību Nr.6 (Kokles ielas daļu) un zemes vienību Nr.5 (z.v. ar piekļuvi 

no Bebru ielas) kā atsevišķas zemes vienības pirms veikta Kokles ielas izbūve un tā nodota ekspluatācijā; 

1.2. tiesības pašvaldībai lemt par zemes vienības Nr.6 (Kokles ielas daļa) atsavināšanu pirms 

ielas un inženierkomunikāciju izbūves, ja ir noslēgta vienošanās par ielas daļas nodošanu pašvaldībai 

bez atlīdzības, attiecīgi pie šādiem apstākļiem pašvaldība veic ielas izbūvi; 

1.3. paredzēt iespēju nodalīt un reģistrēt kā atsevišķus īpašumus zemes vienības Nr.2, Nr.3 

un Nr.4 pirms ielu izbūves šķembu līmenī un nodošanas ekspluatācijā, gadījumā, ja pašvaldība saskaņā 

ar Līguma nosacījumiem pārņēmusi zemes vienību Nr.6 īpašumā pirms ielas izbūves, tomēr 2 (divu) 

gadu laikā iela nav izbūvēta un nodota ekspluatācijā (vienlaikus saglabājot nosacījumu par jaunizveidoto 

zemes vienību apbūves uzsākšanu tikai pēc ielu un inženierkomunikāciju izbūves un nodošanas 

ekspluatācijā); 

1.4. noteikt, ka Detālplānojuma īstenotājam nav pienākums projektēt un izbūvēt Kokles ielas 

daļu zemes vienībā Nr.6 (Līguma 3.1.2.1, 3.1.2.3, 3.1.2.4  un 3.1.3 punktos minētās darbības), kā arī 

veikt šo darbu apmaksu, gadījumā, ja pašvaldība saskaņā ar Līguma nosacījumiem pārņēmusi zemes 

vienību Nr.6 īpašumā pirms ielas izbūves; 

1.5. noteikt Detālplānojuma II kārtas (ielas izbūves šķembu seguma līmenī) termiņu 8 

(astoņi) gadi no Līguma noslēgšanas brīža. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotājiem, 

nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (“Teteri”), kadastra Nr. ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

īpašniekiem vienošanos par grozījumiem administratīvajā līgumā par detālplānojuma īstenošanas 

kārtību, saskaņā ar vienošanās projektu šī Lēmuma 1.pielikumā. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam.  

 

6. 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2020   

“Par 2003.gada 22.janvāra  saistošo noteikumu Nr.1  „Mārupes pagasta  VAS „Starptautiskā 

lidosta Rīga” ZA sektora detālais plānojums” atcelšanu” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

Pieņemt  saistošos noteikumus Nr.2/2020 „Par 2003.gada 22.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 

„Mārupes pagasta VAS Starptautiskā lidosta „Rīga” ZA sektora detālais plānojums” atcelšanu”. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______1,  

______platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novads, ar kadastra  

Nr. ______, daļa, ______ha platībā, ir nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un tas ir atsavināms. 

2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijai veikt darbības atsavināmā nekustamā īpašuma vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības 

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

kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma “Zeļļi’, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ______, īpašnieku Artūru Šjutcu. 

 

8. 

Par zemes gabala, ar kadastra Nr. ______, Cidoniju ielā 1/2, Tīrainē, Mārupes novadā, 

______domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atsavināt SIA “______”, reģ. numurs ______, nedzīvojamai ēkai - garāžai  Nr.18 (kadastra 

apzīmējums ______) piekritīgās ______ domājamās daļas no zemes gabala Cidoniju ielā 1/2, Tīrainē, 

Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu ______.  

2.Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. 

Komisijas locekļi:  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš, 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Juriste Solvita Hiršfelde. 

3.Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma 

vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

4.Par pieņemto lēmumu informēt SIA “______”, reģ. numurs ______. 
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9. 

Par  zemes gabala ar kadastra Nr. ______, “Torņi”, 

Mārupes novadā, ______domājamās daļas atsavināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atsavināt L.K., personas kods ______, būvei (kadastra apzīmējums  

______) piekritīgās ______domājamās daļas no zemes gabala “Torņi”, Mārupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu ______.  

2.Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. 

Komisijas locekļi:  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš, 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Juriste Solvita Hiršfelde . 

3.Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma 

vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

4.Par pieņemto lēmumu informēt L.K. pilnvaroto personu I.K. 

 

 

10. 

Par zemes gabala ar kadastra Nr. ______, Jelgavas ceļš 27/3, Tīrainē, 

Mārupes novadā, ______domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atsavināt D.N. nedzīvojamai ēkai - garāžai  Nr.7 piekritīgās ______domājamās daļas no zemes 

gabala Jelgavas ceļš 27/3, Tīrainē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu ______.  

2.Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. 

Komisijas locekļi:  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš, 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Juriste Solvita Hiršfelde. 

3.Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma 

vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

4.Par pieņemto lēmumu informēt D.N., personas kods ______. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Vējiņu iela, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______,  ______  domājamās daļas pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Vējiņu iela, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, ______ domājamās daļas pieņemšanu dāvinājumā no Mārtiņa Viļņa, personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu 

ar Mārtiņu  Vilni.   

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

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Vējiņu iela, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, ______domājamās daļas pieņemšanu dāvinājumā. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma Rožu iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______,   pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Rožu iela”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.______ no SIA “______”, reģistrācijas numurs ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar SIA 

“______”, reģistrācijas numurs ______. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Rožu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.______, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Paleju ielas daļa”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______,   pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Paleju ielas daļa”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, no SIA “______”, reģistrācijas numurs ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar SIA 

“______”, reģistrācijas numurs ______. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Paleju ielas daļa”, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, pieņemšanu dāvinājumā. 
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14. 

Par nekustamā īpašuma Ozolzīļu iela, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______,   pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Ozolzīļu iela”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, pieņemšanu dāvinājumā no SIA “______”, reģistrācijas numurs ______, ar mērķi izmantot 

to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar SIA 

“______”, reģistrācijas numurs ______.  

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Ozolzīļu iela, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

15. 

Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ ha platībā un ______ha platībā, 

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ ha un ______ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

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

dāvinājumā no O.G., personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un O.G., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

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

netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 1, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, daļām aptuveni ______  ha un ______ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni  ______ ha un ______ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

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

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

izstrādi. 

 

16. 

Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un R.G., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

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

novadā, kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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

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

 

17. 

Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un G.B. pilnvaroto personu P.B., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā 

pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka 

gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 5, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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

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

 

18. 

Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un V.D., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 7, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.______, daļas, aptuveni  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

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

 

19. 

Par nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un L.I., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 9, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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

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

 

20. 

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

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un E.K., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 11, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Katrīnmuižas ielā 11, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

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

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

 

21. 

Par nekustamā īpašuma “Gobas -3” Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Gobas-3”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

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

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no J.S., personas 

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

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un J.S., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

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

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Gobas-3”, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Gobas-3”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

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

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

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

 

22. 

Par nekustamā īpašuma Bebru ielā 23, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Bebru ielā 23, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.______, daļas, aptuveni ______  ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

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

personas kods ______, un P.M., personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un Ņ.R., personas kods ______, un P.M., personas kods ______, paredzot kārtību, 

kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašniekiem 

gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieku vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Bebru ielā 23, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Bebru ielā 23, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

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

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

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

 

23. 

Par nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, zemes 

gabala (kadastra apzīmējums ______)  pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, zemes gabalu ______ ha platībā (kadastra apzīmējums ______) kopā ar inženierbūvi 

(braucamā daļa) ar kadastra apzīmējumu ______no I.A.M., personas kods ______, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar 

I.A.M., personas kods ______.  

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kabiles iela 32, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, zemes gabala ______ha platībā (kadastra apzīmējums ______), pieņemšanu 

dāvinājumā. 

  

24. 

Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 37, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

Nr. ______, zemes gabala (kadastra apzīmējums ______)    

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 37, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _____ daļas, ______ha platībā, Dzelzceļa ielas 

sarkanajās līnijās pieņemšanu dāvinājumā no A.O., personas kods ______, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un A.O., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašniekiem gadījumā, ja darījums netiek 

īstenots zemes īpašnieku vainas dēļ. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 37, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, zemes gabala ______ha platībā (kadastra apzīmējums ______), pieņemšanu 

dāvinājumā. 

 

25. 

Par Mārupes novada  būvvaldes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada būvvaldes  nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada būvvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumu Nr.43.  

 

26. 

Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu 

vērtēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

Izslēgt no Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas 

komisijas sastāva domes juristi Lindu Liepiņu un iecelt par komisijas locekli domes juristi Solvitu 

Hiršfeldi. 

 

 

27. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmuma Nr.8  

(sēdes protokols Nr.8) atcelšanu daļā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmuma Nr.8 (sēdes protokols Nr.8) 

4.punkta 2.apakšpunktu attiecībā uz šādu personu : 
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Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

2. M.G. Rožu iela ______ 333,42 1 333,66 

KOPĀ 4 796,74 12 354,94 

2. Atzīt administratīvo līgumu Nr. ______, kas noslēgts starp M.G., personas kods ______, 

Mārupes novada domi un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” par spēkā neesošu no tā noslēgšanas 

brīža.  

3. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” atmaksāt Mārupes novada domei 1333,66 EUR 

un  333,42 EUR  Mairitai Gailei. 

4. Par pieņemto lēmumu informēt M.G.  un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

28. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “REX TERMINAL” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), „pret”  nav,  

„atturas”  4 (N.Orleāns, A.Puide, R.Zeltīts, E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1.Deleģēt SIA “REX TERMINAL”, 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 – pārbūvēt  

Mazo Gramzdas ielu, ar kadastra apzīmējumu ______, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā –

“127 Mazā Gramzdas iela", Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _____.   

2.Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt ar SIA “REX TERMINAL”, 

reģ.Nr. ______, deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3.Deleģētā uzdevuma izpildes ietvaros slēgt ar  SIA “REX TERMINAL”, reģ.Nr. ______, 

nomas līgumu būvdarbu veikšanai pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “I-127 Mazā Gramzdas 

iela", Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ______. 

4.Noteikt nomas maksu EUR 112,00 gadā bez PVN gadā, līguma noslēgšanas gadā un līguma 

izbeigšanas gadā nomas maksu rēķināt proporcionāli dienām no nomas līguma noslēgšanas brīža. 

Līguma noslēgšanas gadā nomas maksu palielina  par  EUR 600,00 (seši simti euro 00 centi). PVN  

aprēķina papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

29. 

Par atbalsta piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai 

mājai Mārupes novadā, Tīrainē, Tīraines ielā 9 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Tīraines ciems”, reģ.Nr. ______, finansiālu atbalstu 7 000 euro 

apmērā energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Tīraines ielā 9, 

Tīrainē, Mārupes novadā: fasādes apliecinājuma kartes, ēkas energoaudita pārskata, tehniskās 

apsekošanas atzinuma, izmaksu kontroltāmes un ekonomiskā aprēķina izstrādei saskaņā ar  SIA “SILTIE 

NAMI” līgumu Nr. ______. 
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2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram K.Ločam slēgt ar biedrību „Tīraines 

ciems”,  reģ.Nr. ______, administratīvo līgumu par finansiāla atbalsta saņemšanas un izlietošanas 

kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai „Tīraines ciems”, reģ.Nr. ______, pēc administratīvā 

līguma parakstīšanas uz biedrības speciāli šim nolūkam atvērto kontu kredītiestādē pēc atbalstāmo 

aktivitāšu izpildes pabeigšanas un rēķina iesniegšanas.  

4. Biedrībai „Tīraines ciems”,  reģ.Nr. ______, ne vēlāk kā viena gada laikā pēc 

finansējuma saņemšanas rakstiski informēt Mārupes novada domi par finanšu līdzekļu piesaisti no 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu  

dzīvojamās  ēkās” (ERAF), pēc tam ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem rakstiski informēt Mārupes novada 

domi par atjaunošanas būvdarbu gaitu līdz iesniedz aktu par atjaunotās daudzīvokļu dzīvojamās mājas 

nodošanu ekspluatācijā. 

5. Gadījumā, ja biedrība „Tīraines ciems”, reģ.Nr. ______, neizmanto dokumentus, kuru 

izstrādei saņēma ar šo lēmumu piešķirto finansiālu atbalstu, nesniedz Mārupes novada domei 

informāciju saskaņā ar šo lēmumu un administratīvo līgumu un pieļauj citus Saistošo noteikumu 

pārkāpumus,  tā atmaksā Mārupes novada domei saņemto finansiālu atbalstu pieprasītā  apmērā viena 

mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Neatmaksātā finansējuma piedziņu veic Mārupes 

novada domes izpilddirektors ar izpildrīkojumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

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

rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Antonijas ielā 6, Rīgā). 

 

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

 

30.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.30.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt S.K, personas kods ______, finansiālu atbalstu  160,00 euro (viens simts sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu dzīvošanas (līdz 50%) un ceļa izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību Eiropas 

jauniešu meistarsacīkstēs Tilburgā, Nīderlandē, no 2020.gada 4.aprīļa līdz 13.aprīlim. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) G.K., personas kods ______, un biedrību „LATVIJAS 

BOULINGA FEDERĀCIJA”, reģ. Nr. ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”, reģ. Nr. ______, uz tās rēķinā 

norādīto bankas kontu. 

4. S.K., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.K., personas kods ______, un 

biedrībai „LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”, 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, S.K., personas kods ______, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) G.K., personas kods ______, un biedrībai „LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”, 

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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30.2 

Par finansiālu atbalstu sportistei 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.30.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.V., personas kods ______, finansiālu atbalstu 165,14 euro (viens simts 

sešdesmit pieci euro un 14 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa, dzīvošanas (līdz 50%) 

un dalības maksas izdevumiem Lietuvas atklātajā junioru čempionātā golfā 2019, kurš norisinājās 

Lietuvā no 2019.gada 15. līdz 17.jūlijam. 

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

personas kods ______, likumisko pārstāvi Andi Valteru, personas kods ______. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt M.V., personas kods 

______, likumiskajam pārstāvim A.V., personas kods ______, uz kontu A/S “Luminor Bank”, 

Nr.LV______, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. M.V., personas kods ______, likumiskajam pārstāvim A.V., personas kods ______, 

nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā, iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.V., personas kods ______, 

likumiskajam pārstāvim A.V., personas kods ______, atmaksāt Mārupes novada domes 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). 

7.  

31. 

Par tiesību piešķiršanu slēgt deleģēšanas līgumu un 

saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  15 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

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

E. Jansons), (G.Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 

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

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ______, tiesības slēgt deleģēšanas līgumu, 

pilnvarojot veikt likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktā paredzētajā pašvaldības 

autonomajā funkcijā ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevumu  - īstenot Mārupes novada Sporta centra 

sporta interešu programmu “BMX riteņbraukšanas apakšprogramma” Mārupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā laika periodā no 2020.gada 24.marta līdz  2021.gada 23.martam. 

2. Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. ______,  deleģētā uzdevuma izpildei šādus 

resursus: 

2.1. telpas pašvaldības sporta objektos līdz 2 (divām) reizēm nedēļā līdz  2 (divām) stundām 

vienā reizē saskaņā ar atsevišķi saskaņoto apmeklējuma grafiku,  bez tiesībām tiesības vienpusējā kārtībā 

izvēlēties laikus telpu izmantošanai; 

2.2. pašvaldības  apmaksātā  BMX trenera pakalpojumus, 1 (vienu) pilnu darba slodzi,  1 (vienu) 

pilnu darba slodzi (40 (četrdesmit) kontaktstundas nedēļā)  uz katriem Mārupes Sporta centra 
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uzņemtajiem 40 (četrdesmit audzēkņiem). Papildus audzēkņu skaits  no 1 līdz 9 iekļaujams esošajā 

slodzē, no 10 līdz 39 pielīdzināms pusslodzei; 

2.3. finanšu līdzekļus līdz 10 000,00 euro (desmit  tūkstoši euro) gadā nozīmīgu sacensību 

organizēšanai uzdevuma izpildes ietvaros. Pašvaldība piešķir finansējumu, atsevišķi izvērtējot Biedrības 

pieprasījumu un tam pievienoto tāmi un par to pieņemot atsevišķu domes lēmumu.  

3. Noteikt, ka biedrība “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ______,  ir pašvaldības iestādes 

„Mārupes Sporta centrs” pārraudzībā. Iestādes “Mārupes sporta centrs” vadītājai Silvijai Bartuševičai 

nodrošināt deleģētā uzdevuma izpildes kontroli, deleģētā uzdevuma izpildes kvalitātes novērtēšanu, kā 

arī iesniegt Mārupes novada domei pārskatu par  2020.gadu līdz 2021.gada 30.janvārim, viena mēneša 

laikā pēc deleģēšanas līguma darbības beigām.  

4. Noteikt pārskata periodu 2020.gadā  no 1.janvāra līdz 31.decembrim, tajā iekļaujot 2017.gada 

29.maijā ar biedrību noslēgtā deleģēšanas līguma Nr. ______ izpildi no 2020.gada 1.janvāra līdz 

2020.gada 23.martam.  

5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt deleģēšanas līgumu 

ar biedrību “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ______, saskaņā ar pielikumu.  

6. Informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darba dienu 

laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv.   

7. Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. ______, veicot valsts pārvaldes uzdevumu, 

tiesības sniegt pakalpojumus saimnieciskās darbības veidā par atlīdzību, kuru pirms tam ar atsevišķu 

lēmumu ir apstiprinājusi dome.  

 

32. 

Par precizējumiem pieteikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu 

valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai” vērtēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

Izslēgt no pieteikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevumu veikšanai” vērtēšanas komisijas sastāva Skaidrīti Cigansku un iecelt par komisijas 

locekli ar sekretāres funkcijām Mārupes novada domes juristi Lindu Liepiņu. 

 

33. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu 

Jaunmārupes pamatskolā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

No 2020.gada 1.februāra Jaunmārupes pamatskolā izveidot jaunu amata vietu speciālais 

pedagogs (profesijas kods 2352 03). 

 

34. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Atbalstīt ar līdzfinansējumu  EUR 200,00 apmērā mēnesī bērna vecāku vai aizbildni, kurš 

saņem privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu, par bērnu vecumā no pusotra gada vecuma līdz brīdim, 

kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības apguvei, saskaņā ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtību. 

2.Līdzfinansējums tiek piešķirts uz trīspusēja līguma pamata. 

3.Līdzfinansējums ir piemērojams no 2020.gada 1.februāra līdz turpmākam Mārupes novada 

domes lēmumam.  

4. Atzīt par spēkā zaudējušu Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.30 

(protokols Nr.5).    

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

 

35. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu 

un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1.Dzēst I.S., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa parādu 83,20 Eur (astoņdesmit 

trīs euro un 20 centi) apmērā par nekustamo īpašumu Stīpnieku ceļš ______, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. ______, kas izveidojies līdz 2016.gada 30.novembrim. 

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

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

nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam turpina palielināties nokavējuma 

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

apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

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

personu datu aizsardzību).  

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

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

36. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Dzēst 2020.gada 10.janvārī konstatētās nodokļu pārmaksas kopsummā  887,16 euro. 

 2.Lēmumu nodot izpildei domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa 

inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  
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37. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumos 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. J. Lagzdkalns, E. 

Jansons), „pret”  nav,  „atturas”  2 (A.Puidse, A.Kirillovs),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Svītrot Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu 2.2.4 punktu. 

2. Izteikt Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu 2.6 punktu šādā redakcijā: 

“2.6. Darbiniekam iekārto personas lietu, kurā ir: iesniegums par pieņemšanu darbā, CV, 

izglītības dokumentu kopijas, valsts valodas apliecības kopija (ja Darbiniekam tāda ir), Darba līgums, 

vienošanās par grozījumiem darba līgumā, amata apraksts, apmeklēto semināru apliecību kopijas un 

citi darbinieka darba gaitu raksturojoši dokumenti.” 

3. Izteikt Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu 6.2 punktu šādā redakcijā:  

“6.2. Ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt pa daļām: viena no 

atvaļinājuma daļām nedrīkst būt īsāka par divām kalendāra nedēļām, atlikušo daļu piešķir pa daļām, 

kuras nav  īsākas par vienu kalendāra nedēļu katra, izņemot gadījumus, kad Darbinieks un Darba devējs 

ir vienojušies citādi, nepārsniedzot saskaņā ar likumu apmaksājamo darbdienu skaitu.” 

4. Izteikt Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu 10.nodaļu šādā redakcijā: 

 

“10. TRAUKSMES CELŠANAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪBA PAR PĀRKĀPUMIEM 

10.1. Darba devējs nodrošina, ka Darba devējam būtiskās prasības domes darba organizācijā 

tiek iekļautas Noteikumos vai citos iekšējos normatīvajos aktos, darba līgumos, amata aprakstos. 

Darbinieks, pildot amata pienākumus,  ievēro Darba devējam būtiskās prasības, kas iekļautas 

Noteikumos vai citos iekšējos normatīvajos aktos, darba līgumā un amata aprakstā, kā arī ievēro ārējos 

normatīvos aktus, kas saistīti ar Darbinieka pārziņā un atbildībā esošu jomu domē, savas kompetences 

ietvaros un robežās veicina un aizsarga  domes tēlu, apmeklētāju un citu domes darbinieku tiesības un 

intereses.  

10.2. Par darba kārtības (Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu), darba līguma neievērošanu, 

amata aprakstā noteikto pienākumu nepildīšanu vai arī paviršu pildīšanu un izvirzīto prasību 

pārkāpšanu, Darba devēja rīkojumu un Darbinieka tiešā vadītāja norādījumu, noteikumu neievērošanu 

un citiem pārkāpumiem, kuru rezultātā var tikt nodarīts kaitējums domes tēlam, apmeklētāju, sabiedrībai 

kopumā un citu domes darbinieku tiesībām un interesēm, Darba devējs Darbiniekam var: 

10.2.1. izteikt mutisku aizrādījumu; 

10.2.2. piemērot disciplinārsodus – piezīmi vai rājienu; 

10.2.3. uzteikt darba līgumu. 

10.3.  Izvēloties sodu, ņem vērā, cik smags ir izdarītais pārkāpums, apstākļi, kādos tas izdarīts, 

kā arī Darbinieka līdzšinējais darbs. Par katru pārkāpumu var piemērot vienu sodu. Disciplinārsodus 

uzliek ar Darba devēja rakstveida rīkojumu. 

10.4.  Par Noteikumos minēto nosacījumu ievērošanas nodrošināšanu ir atbildīgi: 

10.4.1. katrs Darbinieks; 

10.4.2. Noteikumu 1.2 punktā minētās iestādes (struktūrvienības) vadītājs savā iestādē 

(struktūrvienībā). 

10.5.  Ja Darbinieks neievēro darba kārtības noteikumus un pieļauj citāda rakstura pārkāpumus, 

tad par to ir jāziņo Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

10.6. Iestādes (struktūrvienības)  vadītājs, ja ir nepieciešams, var ziņot par iestādē 

(struktūrvienībā) notikušo darba kārtības (Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu), darba līguma 

pārkāpumu, ziņojumu noformējot rakstveidā un iesniedzot to izpilddirektoram, izmantojot iekšējās 

lietvedības sistēmas DocLogix iekšējo saraksti. Šajā gadījumā ziņošana par tiešā pakļautībā esoša 

darbinieka Noteikumiem un darba līgumam neatbilstošu rīcību ir katra iestādes (struktūrvienības)  

vadītāja amata pienākuma neatņemama sastāvdaļa, un iestādes (struktūrvienības)  vadītājs ar ziņojuma 
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iesniegšanas brīdi nav uzskatāms par trauksmes cēlēju un viņam nepienākas normatīvajos aktos un 

Noteikumos paredzētā īpaša aizsardzība.  

10.7. Jebkuram Darbiniekam ir tiesības celt trauksmi   par  darba vietā  notikušu vai iespējamu 

darba kārtības (Noteikumu un citu iekšējo normatīvo aktu), darba līguma pārkāpumu, ārējo normatīvo 

aktu pārkāpumu vai tādu cita darbinieka, neatkarīgi no ieņemamā amata un pakļautības formas, rīcību, 

kas apdraud vai var apdraudēt Domes darbību, tēlu, apmeklētāju, sabiedrības kopumā un citu Domes 

darbinieku tiesības un intereses.   

10.7. Darba devējs ar rīkojumu nozīmē par trauksmes celšanas gadījumu reģistrēšanu atbildīgo 

personu (turpmāk tekstā – Atbildīgā persona), kurai ir nevainojama reputācija, ir gūta nepārprotama 

Darbinieku uzticība un kura ir objektīva un kompetenta. 

10.8. Atbildīgās personas pārziņā un individuālā lietošanā tiek nodoti saziņas līdzekļi, kurus 

izmantojot, atbildīgā persona var saņemt no Darbiniekiem trauksmes celšanas gadījumus ziņojumus: 

mobilais tālrunis ar pastāvīgu interneta pieslēgumu un tehnisku nodrošinājumu lejupielādēt sazināšanas 

aplikācijas, ar tālruņa numuru iepazīstina darbiniekus, speciāli izveidotā e-pasta adrese 

trauksmescelejs@marupe.lv, atslēgas no slēgtās pastkastītes, kura izvietota domes administrācijas ēkā 

Daugavas ielā 29, Mārupē. 

10.9. Atbildīgā persona nodrošina, ka mobilais tālrunis ar interneta pieslēgumu atrodas ieslēgtā 

stāvoklī Noteikumos norādītajā darba laikā; pārbauda speciāli izveidoto e-pasta adresi ne retāk kā vienu 

reizi darba dienā, pārbauda pastkastītes saturu ne retāk kā vienu reizi nedēļā; 

10.10. Atbildīgā persona iekārto ziņojumu reģistrācijas žurnālu, kuram ar izveidošanas brīdi 

Darba devējs piešķir ierobežotas pieejamības informācijas statusu, žurnālā Atbildīgā persona norāda 

katru trauksmes celšanas gadījumu, ziņas par trauksmes cēlēju, paziņošanas par rezultātu trauksmes 

cēlējam datumu. Saņemot trauksmes celšanas ziņojumu, Atbildīgā persona pēc iespējas nodrošina, lai 

trauksmes cēlējs sniedz vismaz sekojošu informāciju:  

10.10.1. ziņas, kas identificē personu, par kuru tiek celta trauksme; 

10.10.2. ko tieši ir izdarījusi (ko nav neizdarījusi, bet kam bija jābūt izdarītam), persona, par kuru 

tiek celta trauksme; 

10.10.3. apstākļi, kuros trauksmes cēlējam tas kļuva zināms; 

10.10.4. nodarītais kaitējums; 

10.10.5. kāpēc  trauksmes cēlējs uzskata, ka persona, par kuru celta trauksme, ir rīkojusies 

nepareizi; 

10.10.6. trauksmes cēlēja vārdu, uzvārdu, amatu.  

10.11. Darbinieks ceļ  trauksmi, informējot Atbildīgo personu sev ērtākā veidā: zvanot pa mobilo 

tālruni, rakstot īsziņu ar vai bez speciālo aplikāciju izmantošanas, rakstot uz speciāli izveidoto e-pastu, 

iemetot rakstisku ziņojumu slēgtajā pastkastītē, sarunājoties ar Atbildīgo personu klātienē. Darbinieks 

pēc savas izvēles var izmantot  trauksmes celšanas ziņojuma veidni (Noteikumu pielikums).  

10.12. Atbildīgā persona: 

10.12.1.  reģistrē katru trauksmes celšanas gadījumu žurnālā,  

10.12.2. nodrošina informācijas par trauksmes cēlēju identificējošiem datiem neizpaušanu,  

10.12.3. septiņu dienu laikā trauksmes cēlējam nosūta apstiprinājumu par trauksmes celšanas 

gadījuma reģistrēšanu, 

10.12.4.  pseidonimizē trauksmes cēlēju; 

10.12.5. ja trauksmes cēlējs nav sniedzis visu informāciju saskaņā ar Noteikumu 10.10.punktu, 

nekavējoties uzaicina trauksmes cēlēju papildināt trauksmes celšanas ziņojumu, ievērojot Noteikumu 

10.12.2.apakšpunktu; 

10.12.6. vienas darba dienas laikā pēc trauksmes celšanas gadījuma reģistrēšanas  informē par 

trauksmes celšanas gadījumu  izpilddirektoru un domes priekšsēdētāju, iesniedzot rakstisku ziņojumu 

par trauksmes celšanas apstākļiem, ziņojumā lietojot trauksmes cēlēja reģistrēto  pseidonīmu. Ziņojumu 

par izpilddirektora rīcību iesniedz  tikai domes priekšsēdētājam, par domes priekšsēdētāja un deputāta 

rīcību – domei. Ja Noteikumu 10.12.5 apakšpunkta kārtībā trauksmes cēlējs ir sniedzis papildu 

informāciju pēc ziņojuma iesniegšanas, Atbildīgā persona šī apakšpunktā noteiktajā termiņā iesniedz 

papildināto ziņojumu.  

10.13. Ja trauksmi cēla iestādes  (struktūrvienības) vadītājs par tiešā pakļautībā esošu darbinieku, 

10.12.punktā aprakstītās darbības Atbildīgā persona  neveic, nodod ziņojumu, ciktāl tas noformēts 

rakstveidā, izmantojot iekšējās lietvedības sistēmas DocLogix iekšējo saraksti vispārējā kārtībā.  

mailto:trauksmescelejs@marupe.lv


31 
 

10.14. Saņemot informāciju no Atbildīgās personas:  

10.14..1. Izpilddirektors pieprasa paskaidrojumu no Darbinieka, par kuru celta trauksme, Darba 

likumā noteiktajā kārtībā un lemj par turpmākas sodīšanas nepieciešamību Noteikumu 10.2.punktā 

noteiktajā kārtībā; 

10.14.2. Dome tuvākajā domes sēdē izskata jautājumu par amatpersonas rīcību, par kuru celta 

trauksme.  

10.15. Atbildīgā persona nodrošina, ka trauksmes cēlējs tiek informēts par trauksmes celšanas 

ziņojuma izskatīšanas rezultātiem, ne vēlāk kā nākamajā dienā, bet ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā no 

ziņojuma reģistrācijas dienas.  

10.16. Izpilddirektors,  domes priekšsēdētājs un Atbildīgā persona, veicot Noteikumos paredzētās 

darbības nodrošina, ka:  

10.16.1. trauksmes cēlējam   darba vietā netiek radītas jebkādas nelabvēlīgas sekas; 

10.16.2. gadījumā, ja trauksmes cēlējam tomēr ir tikušas radītas nelabvēlīgas sekas, trauksmes 

cēlējam tiek nodrošināta normatīvajos aktos paredzēta aizsardzība,  

10.16.3. Darbinieks par trauksmes celšanu vai sakarā ar trauksmes celšanu netiek  disciplināri 

vai citādi sodīts vai diskriminēts, trauksmes cēlējam  netiek mainīti darba nosacījumi – amats, 

atalgojums, darba apstākļus, novērtējums u. tml.  

10.17. Atbildīgā persona visās savās darbībās, tai skaitā saziņā ar izpilddirektoru, domes 

priekšsēdētāju un domi, izmanto trauksmes cēlēja pseidonīmu, izņemot īpašus normatīvajos aktos 

atrunātos gadījumus, kad trauksmes cēlējs jāidentificē turpmāku procesuālo darbību veikšanai pēc 

attiecīgu kompetentu valsts iestāžu pieprasījuma.  

10.18. Darba devējs nodrošina, ka Atbildīga persona glabā trauksmes celšanas gadījumu 

reģistrācijas žurnālu citām personām nepieejamā vietā, kuru iekārto un nodrošina Darba devējs.   

10.19. Darbiniekam ir tiesības pirms trauksmes celšanas pie Atbildīgās personas saņemt 

konsultāciju par  trauksmes celšanas kārtību, par trauksmes cēlēja aizsardzību un Darba devēja 

garantijām. “ 

 

5. Apstiprināt Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu, kas apstiprināti ar 

2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr.7), pielikumu saskaņā ar pielikumu.  

6. Uzdot Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai izstrādāt Mārupes novada domes 

Darba kārtības noteikumu, kas apstiprināti ar 2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr.7), 

konsolidētu versiju. 

7. Atzīt, ka Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumu, kas apstiprināti ar 

2016.gada 21.jūnija lēmumu Nr.12 (sēdes protokols Nr.7), 10.7 -10.19 punkti ar šo lēmumu 

apstiprinātajā redakcijā kopā ar pielikumu ir saistoši arī personām, kuras ir  nodarbinātas uz darba līguma 

pamata Mārupes novada domes  dibinātajās  izglītības iestādes un iestādes, kurās ir atsevišķi darba 

kārtības noteikumi.  

8. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas personāla lietu pārzinim iepazīstināt  

visus domes  dibināto iestāžu un izveidoto struktūrvienību darbiniekus, uz kuriem tas attiecas, ar 

grozītajiem Mārupes novada domes Darba kārtības noteikumiem. 

 

38. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.24/2015 „Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2020 „Grozījums Mārupes novada domes 2015.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.24/2015 „Par Mārupes novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”” saskaņā ar  pielikumu. 
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 2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu.  

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

 

39. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu 

Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļā 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu: 

No 2020.gada 1.februāra Attīstības nodaļā izveidot jaunu amata vietu Ģeotelpiskās informācijas 

sistēmas speciālists (profesijas kods 2529 08) 19.4.saime, IV līmenis, 12.mēnešalgu grupa. 

 

40. 

Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu: 

  1.Noteikt, ka no 2020.gada 1.februāra līdz 2021.gada 31.janvārim privātajām pamata un vidējās 

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

audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

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

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

izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

  

41. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām 

izglītības iestādēm 2020.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.41 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt izdevumu tāmi (pielikumā) norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, nosakot, ka: 

1.1 vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 275,82 EUR; 

1.2.vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto 

sagatavošanu pamatizglītības ieguvei ir 205,10 EUR. Saskaņā Mārupes novada Finanšu komitejas 

lēmumu samaksa apmērs tiek palielināts uz 275,82 EUR, sakarā ar to ka pašvaldības pirmsskolas 
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izglītības iestādēs vietu trūkuma dēļ nav iespējams apgūt obligāto pirmsskolas izglītības programmu 

sagatavošanai skolai 5 un 6 gadu veciem bērniem. 

1.3. uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pirmsskolas 

izglītības iestādēm par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem Mārupes novadā deklarētajiem 

bērniem, piemērojot šī lēmuma 1. un 2.punktā noteikto atbalsta apmēru privātās izglītības iestādes 

pakalpojumiem, kas sniegti no 2020.gada 1.janvāra 2020.gada 31.decembrim, nepārsniedzot 

pakalpojuma sniedzēja tāmē norādītās izmaksas.  

2.Atzīt par spēkā zaudējušu Mārupes novada domes 2019.gada 23.janvāra lēmumu Nr.18 

(protokols Nr.1).    

 

42. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar 

citām pašvaldībām 2020.gadā (janvāris – augusts) 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.42 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1.1. Mārupes valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 57,48 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 73,84 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 228,64 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 381,40 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 302,83 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 114,08 EUR un pirmsskolas izmaksas 

uz vienu audzēkni mēnesī ir 178,24 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

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

216,52 EUR saskaņā ar pielikumu; 

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

219,75 EUR saskaņā ar pielikumu; 

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

ir 184,67 EUR saskaņā ar pielikumu. 

 

43. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2010.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2010 

„Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanai” 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.43 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2020 „Grozījums Mārupes novada domes 2010.gada 

21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16/2010 „Par nodevu pašvaldības oficiālo dokumentu 

saņemšanai”” 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 
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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.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

44. 

Par pašvaldības dalību 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.44 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada domei no valsts budžeta segt ēdināšanas izmaksas Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā esošo vispārējo izglītības iestāžu pamatizglītības programmas 1. - 4.klašu 

izglītojamajiem 0,71 euro apmērā dienā  par vienu audzēkni, pamatojoties uz izglītojamo skaitu 

izglītības iestādē attiecīgā mācību gada 1.septembrī. 

2. Mārupes novada domei no pašvaldības budžeta segt ēdināšanas izmaksas Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā esošo vispārējo izglītības iestāžu pamatizglītības programmas 1. - 

4.klašu izglītojamajiem 0,71 euro apmērā dienā  par vienu audzēkni, pamatojoties uz izglītojamo skaitu 

izglītības iestādē attiecīgā mācību gada 1.septembrī. 

3. Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai ēdināšanas izmaksu segšanai. Izglītības 

iestādei nodrošināt citu klašu izglītojamo ēdināšanu, ja netiek izlietoti piešķirtie pašvaldības līdzekļi 1., 

2., 3. un 4.klašu izglītojamo ēdināšanai. 

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar privātajām pamata un vidējās 

izglītības iestādēm par izglītojamo ēdināšanas nodrošināšanu saskaņā ar šo lēmumu. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri un ir piemērojams līdz tiek atcelts vai 

aizstāts ar citu Mārupes novada domes lēmumu. 

 

45. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Pašvaldības īpašuma pārvaldē 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs/izpilddirektors K.Ločs. 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. Jansons),  (I.Dūduma 

no sēdes telpas izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  2 

(A.Puide, N.Millere),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.45 saskaņā ar pielikumu: 

No 2020.gada 1.februāra Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot jaunu amata 

vietu būvinženieris - Būvniecības informācijas moduļa (BIM) speciālists (profesijas kods 2142 01) 

20.saime, IV līmenis, 12.mēnešalgu grupa. 

 

46. 

Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2020. – 2022.gadam apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. Jansons), 

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

„atturas”  1 (A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.46 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2020. – 2022.gadam saskaņā ar pielikumu. 

2.Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam. 

3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam. 

  

47.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11 balsīm  „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), (I.Dūduma no sēdes telpas uz 

brīdi izgājusi, tādēļ balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  4 (N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.47.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

47.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   11 balsīm  „par” (M. Bojārs, J.Lībietis, L.Kadiģe, P.Pikše, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), (I.Dūduma no sēdes telpas uz 

brīdi izgājusi, tādēļ balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  4 (N.Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.47.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

48. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  16 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.48 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 66, 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 66, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 
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5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

49. 

Par galvojuma sniegšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   7  balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  J. Lagzdkalns), „pret”  3 (N.Millere, N.Orleāns, E .Jansons), „atturas”  6 (R.Zeltīts, A.Puide, 

A.Kirillovs, A.Vintere, G.Ruskis, J.Lībietis),   

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

Mārupes novada dome nolemj: 

 

 Nepieņemt lēmumu Nr.49 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 
 

50. 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

taustiņinstrumentu nodaļas izglītojamajai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, A.Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, E. 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.50 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt A.L.R., personas kods ______, finansiālu atbalstu 319,50 euro (trīs simti deviņpadsmit 

euro un 50 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus dalībai starptautiskajā konkursā 

“XXVIII INTERNATIONAL COMPETITION GIANLUCA CAMPOCHIARO”, kas notiks Katānijā, 

Itālijā, no 2020.gada 28.janvāra līdz 3.februārim. 

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

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

“Mārupes Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, par finansiāla atbalsta 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3.Finansiālu atbalstu  pārskaitīt biedrībai “Mārupes Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība”, 

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

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

“Mārupes Mūzikas un mākslas skolas atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ______, nodrošināt piešķirtā finansiāla 

atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskajai pārstāvei I.R., personas kods ______, un biedrībai “Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

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

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 
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51. 

Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A.Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, E. Jansons),  

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.51 saskaņā ar pielikumu: 

1.Ar 2020.gada 1.janvāri Mārupes novada pašvaldības dzīvokļu mēneša īres maksa par 

dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nosakāma kā apsaimniekošanas maksas bez plānotā 

ilgtermiņa uzkrājuma, ja tādu noteica dzīvokļu īpašnieku kopība, dzīvokļa nolietojuma mēnesī un peļņas 

2% no dzīvokļu kadastrālās vērtības proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platības summai, to noapaļojot līdz 

tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata, kopsumma saskaņā ar Pielikumu Nr.1. 

2.Ar  2020. gada 1.janvāri personām, kurām pašvaldība sniedz palīdzību saskaņā ar likumu  „Par 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Mārupes novada domes 2013.gada 11.jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, kā 

arī kuras noslēdza īres līgumus ar pašvaldību līdz 2001.gada 31.decembrim, īres maksa ir vienāda ar 

apsaimniekošanas maksu dzīvokļa un dzīvokļa nolietojumu mēnesī, atskaitot plānoto ilgtermiņa 

uzkrājumu, ja tādu noteica dzīvokļu īpašnieku kopība, proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platībai, saskaņā 

ar Pielikumu Nr.2.  

3.Daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apstiprināta izlīdzināta apsaimniekošanas maksa, ar 2020.gada 

1.janvāri dzīvokļu īres maksu noteikt vienādu ar dzīvokļa nolietojumu mēnesī un peļņu 2% no dzīvokļu 

kadastrālās vērtības proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platības summai par vienu iekštelpu kvadrātmetru 

saskaņā ar pielikumā Nr.3 pievienoto dzīvokļu sarakstu. Īres maksa attiecināma uz šī lēmuma 1. un 

2.punktā minētajiem gadījumiem (īrnieku kategorijām). Šī punkta kārtībā iekasēta īres maksa ir 

novirzāma pilnā apmērā Pielikumā Nr.3 norādīto daudzdzīvokļu māju uzturēšanai un apsaimniekošanai 

saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.  

4.Par šī lēmuma izpildi atbild Pašvaldības īpašumu pārvalde. 

5.Atzīt  Mārupes novada domes 2019.gada 27.marta lēmumu Nr.32 (protokols Nr.3) par spēku 

zaudējušu ar 2019.gada 31.decembri. 

 

Deputāte I. Dūduma sēdes telpu  ar domes priekšsēdētāja atļauju atstāj, 

turpmākajos balsojumos nepiedalās 

52. 

Par finansiālu atbalstu sportistam    

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  15 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, A.Kirillovs, N. Orleāns, G. Ruskis, A.Puide, N.Millere, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons),  (I.Dūduma  ar sēdes vadītāja atļauju sēdes telpu atstāj, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.52 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt T.B., 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 T.B., 

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. 
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5. T.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.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, T.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.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Deputāts E.Jansons sēdes telpu  ar domes priekšsēdētāja atļauju atstāj, 

turpmākajos balsojumos nepiedalās 

53. 

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

Nr.11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), (I.Dūduma, E. Jansons 

sēdes telpu atstājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas” 2 (A.Puide, 

N.Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.53 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt  saistošos noteikumus Nr.5/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada 

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

Pielikumu. 

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

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

 

54. 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu  

“C-29 Bašēnu ceļš - Lukstenieki”, Mārupe, Mārupes novadā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. 

Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, N.Millere, J. Lagzdkalns), (I.Dūduma, 

E. Jansons sēdes telpu atstājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas” 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.54 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu “C-29 Bašēnu ceļš - Lukstenieki”, 

Mārupes novads, ar kadastra numuru ______, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ______ 

ar kopējo platību ______ha, atsavināšanu par summu 3 000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un 00 centi). 

 2.Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt pirkuma maksas 3 000,00 EUR (trīs 

tūkstoši euro un 00 centi) apmērā samaksu SIA “Minta”, reģ.Nr. ______, atbilstoši pirkuma līgumam.  

 3.Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.919 „Noteikumi par 

vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 5.punktam nosūtīt šī 

lēmuma norakstu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, izmantojot tīmekļa pakalpi, vai ievieto 

Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā, izmantojot īpaši tam paredzētu tiešsaistes risinājumu, un 
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informē par to pārdevēju SIA “Minta”, reģ.Nr. ______, un pirkuma līguma iesniedzēju SIA “Baltik Nams”, 

reģ.Nr. ______.  

 4.Segt izdevumus, kas saistīti ar nostiprinājuma lūguma jaunas tiesības nostiprināšanai 

apliecināšanu, kā arī valsts un kancelejas nodevu izdevumus par pirkuma līguma koroborēšanu 

zemesgrāmatā, skaitot no brīža, kad ir pieņemts Mārupes novada domes lēmums par pirmpirkuma tiesību 

izmantošanu, kā arī atmaksāt SIA “Minta”, reģ.Nr. ______, nekustamā īpašuma nodokļa daļu, ko SIA 

“Minta”, reģ.Nr. ______, ir samaksājusi par Nekustamo īpašumu par periodu sākot no dienas, kad Mārupes 

novada domes īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas zemesgrāmatā, līdz attiecīgā 

kalendārā gada beigām,  

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

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

 

55. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13 balsīm  „par” (L.Kadiģe, P.Pikše, J. Lībietis, D. Štrodaha, G. Vācietis,  

A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Puide, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns), (M.Bojārs, 

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

sagatavoto lēmumu nepiedalās),   (I.Dūduma, E. Jansons sēdes telpu atstājuši, balsojumā par sagatavoto 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.55 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas no 2020.gada 31.janvāra līdz 2020.gada 

13.februārim par nostrādāto laika periodu no 2018. gada 1. jūlija līdz 2019. gada 30. jūnijam. 

2. Aizejot ikgadējā atvaļinājumā, domes priekšsēdētājam izmaksāt vienreizēju pabalstu 

50% apmērā no priekšsēdētāja mēnešalgas. 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.18.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs           /paraksts/      Mārtiņš Bojārs 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 30.janvārī 

 

 


