
 
 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2020.gada 27.maijā   Nr.10 

 

Domes sēde notiek attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting platformu 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Domes  sēdē pieslēgušies deputāti: Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Andris Puide, Līga 

Kadiģe, Anita Vintere, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Nadīna Millere 

 

Domes sēdē nav pieslēgušies deputāti: Raivs Zeltīts, Normunds Orleāns – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Domes sēdē pieslēgušies: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

Galvenā grāmatvede Gunta Kostiļeva 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Simona Ģērmane 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemes lietošanas mērķi. 

2. Par zemes vienības atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

3. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

4.  Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma 

izskatīšanu. 

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

lietošanas mērķa noteikšanu. 

6. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo 

māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai. 

7. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

8. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

 

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

9. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības 

2020.gadā ietvaros. 
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10. Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

11. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.28 (sēdes 

prot.Nr.8). 

12. Par Mārupes novada domes 2019.gada pārskata apstiprināšanu.  

13. Par aizņēmuma ņemšanu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Mārupes novada 

Jaunmārupes ciemā būvniecībai. 

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

naudas dzēšanu. 

15. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ______ domājamo daļu no nekustamā īpašuma 

- zemes gabala Skultes iela 29A, Skultē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr._______, 

pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu. 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

16. Par adreses piešķiršanu. 

17. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “Propretus”. 

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

lietošanas mērķa noteikšanu. 

19. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

20. Par iepirkuma “Tirdzniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Bebru ielā 

10, Mārupē” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

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

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere), „pret”  - 1 (A.Puide),  „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 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

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

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

 

1.1. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Krones iela 85, Mārupē, Mārupes novadā ar kadastra 

Nr._____________, ____ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūvi (kods 0601). 
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2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

1.2. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Daibes iela 27, Mārupē, Mārupes novadā ar kadastra 

Nr._____________, ____ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz daudzstāvu autostāvvietu 

apbūve (kods 1106). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

1.3. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Miltiņi”, Mārupes novadā ar kadastra Nr._____________, 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

1.4. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Daibes iela 36, Mārupē, Mārupes novadā ar kadastra 

Nr._____________, ____ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūvi (kods 0601). 

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

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

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

 

 

1.5 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ošu iela 6, Jaunmārupē,  Mārupes novadā ar kadastra 

Nr._____________, ____ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūvi (kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 

2. 

Par zemes vienības atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma Ventas iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.____________, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ___________ –  ___ ha platībā un 

piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ____, un t.sk. ēkai adresi “Ežiņi”, Mārupes 

novads. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______ atstāt spēkā esošos zemes lietošanas mērķus: 

dīķsaimniecība (kods 0303) – ____ ha platībā un sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas 

(kods 0503) – ____ platībā. 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _______un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Ventas 

iela 8, Mārupe, Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi ____ ha platībā  - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601). 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

3.1. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  

 

3.2. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.3. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.4. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.5. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.6. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 



6 
 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.7. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.7 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.8. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.8 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.9. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.9 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.10. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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3.11 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.11 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.12 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.12 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

3.13 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret”  - 

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

 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.13 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

 

4.  

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

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, A.Vintere, 

A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), (P.Pikše kā 

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

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - 1 (E.Jansons),  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam Pēterim 

Pikšem piešķirt: 

a. apmaksātu papildatvaļinājumu piecas darba dienas no 2020.gada 1.jūnija līdz 

2020.gada 5.jūnijam par nostrādāto laika periodu no 2018.gada  26.jūnija līdz 

2019.gada 25.jūnijam; 
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b. apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas no 2020.gada 6.jūlija līdz 

2020.gada 19.jūlijam par nostrādāto laika periodu no 2019.gada 26.jūnija līdz 

2020.gada 25.jūnijam. 

2. Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam Pēterim 

Pikšem, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no attīstības 

un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja mēnešalgas. 

 

 

5.1 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Lielā iela 34, kadastra 

Nr.___________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Lielā iela 34, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____________, ____ ha platībā atstāt spēkā 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____________, ____ ha adresi Lielā 

iela 30 , 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 

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

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

 

 

5.2 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 91, 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 Penkules 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 Penkules iela 91, Mārupe, Mārupes novads. 
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5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____________, ____ ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).   

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 

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

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

 

5.3. 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, A.Puide), 

„pret”  - nav,  „atturas” – 1 (N.Millere),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Jaunmārupē, Ozolu iela 1A, kadastra 

Nr.__________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Ozolu iela 1A, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _________, atstāt spēkā esošos zemes 

lietošanas mērķus: zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101)  - 

4.3776 ha platībā un individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601)  - 0,5434 ha platībā. 

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____________, ____ ha adresi 

Segliņu iela 17, Jaunmārupe, 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 adresi 

Segliņu iela 19, Jaunmārupe, 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 adresi 

Mežrozīšu iela 12, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

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

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

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

11. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

6.  

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2020  „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada 

21.decembra saistošajos noteikumos Nr.47/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai””, 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 oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ja likumā „Par 

pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides 

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

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu. 

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

“Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

7.1  

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Paleju iela 88 (kadastra Nr.___________), atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.9” - _______ ha platībā  adresi Jaunbulduru iela 6, Mārupe, Mārupes 

novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Jaunbulduru iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, _______ ha 

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

3. Paliekošai zemes vienībai ________ ha platībā un t.sk. ēkām adresi Paleju iela 88, Mārupe, 

Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve 0601 – _____ 

ha platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība (0101) - ______ 

ha platībā. 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

7.2  

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Jaunvītoli-2” kadastra Nr.___________, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.23”, ____ ha platībā adresi Idas iela 45, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai 45, Vētrās, Mārupes novadā, ____ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

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

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

 

 

7.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Jaunvītoli-2” kadastra Nr.______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.24”, ______ ha platībā adresi Idas iela 45A, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai 45A, Vētrās, Mārupes novadā, _____ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

7.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Jaunvītoli-2” kadastra Nr._______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.25”, ______ ha platībā adresi Idas iela 45B, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai 45B, Vētrās, Mārupes novadā, _____ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

7.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Jaunvītoli-2” kadastra Nr.__________, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.22”, _____ ha platībā adresi Idas iela 43, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai 43, Vētrās, Mārupes novadā, ______ha platībā, 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

8.1 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Jaunvītoli-2” kadastra Nr._________, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.26”, _______ha platībā nosaukumu Idas iela, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Idas ielai, Vētrās, Mārupes novadā, ______ ha platībā, zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

8.2 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Jaunvītoli-2” kadastra Nr. _________, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.27”, _____ ha platībā nosaukumu C-11 Lagatas  - Muižnieki - Mežmaļi, 

Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam C-11 Lagatas  - Muižnieki- Mežmaļi, Vētrās, Mārupes 

novadā, _______ ha platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 

Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 
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9. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības 2020.gadā 

ietvaros  

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Jaunmārupes pamatskolā: 

1.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

1.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

1.3. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

1.4. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

2. Mārupes pamatskolā 
2.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

2.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

2.3. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 EUR 

 

2.4. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 
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darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

3. Mārupes Valsts Ģimnāzijā 
3.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

3.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 5 (piecas)  amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

4. Mārupes novada Skultes sākumskolā: 
4.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietu: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

4.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

4.3. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

4.4. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” 
5.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 9 (deviņas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR\ 

 

5.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot izveidot 9 (deviņas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

5.3. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 
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darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

5.4. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 2.95 EUR 

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti”  

6.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 12 (divpadsmit) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

6.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 12 (divpadsmit) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

7. Pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte”  

7.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 14 (četrpadsmit) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 25 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

7.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 14 (četrpadsmit) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesjas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

7.3. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

7.4. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

8. Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 
8.1. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

9. Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē 
9.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 
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profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

9.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 4 (četras)  amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

10. Mārupes novada Domē 
10.1. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam izveidot 5 (piecas)  amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

11. Mārupes novada Sociālajā dienestā 

11.1. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam dienas centrā “Tīraine” izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

11.2. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam dienas centrā “Tīraine” izveidot 2 (divas)  amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

11.3. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam dienas centrā “Skulte” izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

      amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

11.4. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam dienas centrā “Skulte” izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas  

stundu tarifa likme: 2.95 EUR 

11.5. No 2020.gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

11.6. No 2020.gada 3.augusta līdz 28.augustam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 2 (divas)  amata 

vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 
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10. 

Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.S., personas kods _________, dzīvokļa pabalstu ____ euro (_____) apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamo telpu īri un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas 

lietošanu viena kalendārā gada ietvaros, t.i. no 2020.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim.  

2. Lēmumu izpildīt A.S., personas kods __________, norādītajā veidā un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

 

11. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.28 (sēdes prot.Nr.8)  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmuma Nr.28 (sēdes prot.Nr.8) 1.punktu šādā 

redakcijā:  

“1. 2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne vēlāk kā 15.septembrī divu ceturtdaļu 

apmērā no nodokļa gada summas, 15.novembrī  -vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 

summas un 15.decembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var 

nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.” 

2. Par minēto lēmumu informēt SIA “ZZ Dats”.  

 

 

12. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada pārskata apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis), „pret” – 1 

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

 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības konsolidēto 2019.gada pārskatu par laika periodu no 

01.01.2019. līdz 31.12.2019. saskaņā ar Pielikumu.  

2. Pieņemt zināšanai SIA “Revidents un grāmatvedis” iesniegto zvērinātu revidentu ziņojumu. 

3. Pieņemt zināšanai Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes gada pārskatu. 
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13. 

Par aizņēmuma ņemšanu jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Mārupes novada Jaunmārupes 

ciemā būvniecībai 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis), „pret” – 1 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram Domes vārdā ņemt aizņēmumu un 

slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1 Aizņēmuma prognozētais apmērs - 4 608 000 EUR; 

1.2. Aizņēmuma mērķis – Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Mārupes novada 

Jaunmārupes ciemā būvniecība; 

1.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4 Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2020.gadā 1 300 240.55 EUR;  

1.5            2021.gadā 3 307 759.45 EUR; 

1.6. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

1.7. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2022.gada janvāra; 

1.8. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada Dome garantē ar savu budžetu.  

 

 

14.1 

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

dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst E.J., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu ____ Eur (______) 

un ar to saistīto nokavējuma naudu ____  (______) par nekustamo īpašumu Sēļu iela __ Mārupe, 

Mārupes novads, kadastra Nr.______, kas izveidojies no 2009.gada līdz 2010.gada decembrim.  

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.  

 

 

14.2. 

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

dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, E.Jansons, 

N.Millere), „pret” – nav,  „atturas” – 1 (A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.14.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst A.D., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu ____ Eur (_______) 

un ar to saistīto nokavējuma naudu _____ (______) par nekustamo īpašumu Druvas iela ___,  

Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr._________, kas izveidojies par 2010.gadu. 

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.  

 

 

15.  

Par Mārupes novada domes īpašumā esošo _____ domājamo daļu no nekustamā īpašuma - 

zemes gabala Skultes iela 29A, Skultē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.______, pārdošanas 

cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere), „pret” – 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt L.K., personas kods _________, _____domājamās daļas no zemes vienības, kadastra 

apzīmējums _________, kas ietilpst nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skultē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.___________, sastāvā, par summu ______ euro (________) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt L.K., personas kods __________, nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši 

pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā īpašuma 

Skultes iela 29A, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr.____________, sastāvā ietilpstošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums _____________, ________domājamās daļas pirkuma līgumu ar 

L.K., personas kods __________.   

 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

 

16.  

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divu dzīvokļu mājai adresi atbilstoši zemei Laipu iela 10, Vētras,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Laipu iela 10, Vētrās, Mārupes novadā, divu dzīvokļu mājas telpu 

grupām adreses: 

Telpu grupas Nr. Adrese 

001 Laipu iela 10 - 1, Vētras, Mārupes novads 

002 Laipu iela 10 - 2, Vētras, Mārupes novads 
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3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

17.  

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “Propretus” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Deleģēt SIA “Propretus”, 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 – izbūvēt ielu ar cieto segumu nekustamajā īpašumā “Ābelītes”, 

Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.______, zemes vienības ar kad.apz. ____ daļā ___m2.   

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA “Propretus”, reģ.Nr._______, 

deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

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

par labu SIA “Propretus”, reģ.Nr._______, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā 

“Ābelītes”, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.______, zemes vienības ar kad.apz. 

______  daļā _____ m2 platībā, piešķirot tiesības veikt būvdarbus un izbūvēt ielu  ar cieto 

segumu saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2. 

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

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

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

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

5. Uzlikt par pienākumu SIA “Propretus”, reģ.Nr. _________, ierakstīt apbūves tiesību kā 

apgrūtinājumu Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr._______.  

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

tiesību līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz SIA “Propretus”, 

reģ.Nr.________. 

 

18.  

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18  saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Starptautiskā lidosta “Rīga””, kadastra 

Nr.____________, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

1. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu __________, ____ ha platībā atstāt spēkā esošo 

nosaukumu  “Starptautiskā lidosta “Rīga””, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, zemes lietošanas mērķus:  

2.1. komercdarbības objektu apbūve ( kods 0801) – ____ ha platībā; 

2.2. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0903) -  ____ha platībā; 
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2.3. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) – _____ha platībā; 

2.4. noliktavu apbūve ( kods 1002) – ____ ha platībā; 

2.5. lidlauka apbūve ( kods 1102) -  ____ha platībā; 

2.6. dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (kods 1103) –  ha platībā; 

2.7. atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105) – ____ ha platībā; 

2.8. ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve ( kods 1201) – ___  ha platībā. 

3. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____________, ______ha platībā 

nosaukumu “Projektētā dzelzceļa josla I, Mārupes novads.  

4. 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). 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas 

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

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

 

 

19. 

Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamā īpašuma Mežgravu iela 10 (kadastra Nr._______) un Mežgravu iela 12 

(kadastra Nr.___________), Mārupē, Mārupes novadā zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumiem _________ un _________ vienā zemesgabalā ____ ha platībā.  

2. Atstāt spēkā zemes vienībai ______ ha platībā  un t.sk. ēkām adresi Mežgravu iela 12, Mārupe, 

Mārupes novads un noteikt zemes lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601).   

3. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Mežgravu iela 10, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 105419441) 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

 

20. 

Par iepirkuma “Tirdzniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Bebru ielā 10, 

Mārupē” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

A.Vintere, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, N.Millere, 

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

 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

https://www.kadastrs.lv/varis/105419441?type=house
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1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Tirdzniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Bebru ielā 10, Mārupē”. 

 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Ilze Krēmere 

Guntars Igaunis 

Kristaps Šveisbergs 

Pēteris Pikše 

 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.15:00 

 

Pielikumā apstiprināti 20 (divdesmit) domes sēdes lēmumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:         Mārtiņš Bojārs 

 

 

Deputāti:         Līga Kadiģe 

 

          Pēteris Pikše  

      

          Andris Puide 

 

   Jānis Lībietis  

 

         Jānis Lagzdkalns 

 

                Dace Štrodaha 

 

   Normunds Orleāns 

    

             Guntis Ruskis 

 

          Andrejs Kirillovs 

 

         Nadīna Millere 

  

         Ira Dūduma 

 

         Anita Vintere 

 

         Gatis Vācietis 

 

         Raivis Zeltīts 

   

   Edgars Jansons 

  

    Sigita Sakoviča 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine         Simona Ģērmane 
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Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 29.maijā 


