
 

 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2020.gada 25.martā   Nr.5 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Sigita Sakoviča, 

Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis,  Andris Puide, Jānis Lībietis, Līga Kadiģe, 

Edgars Jansons 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Raivs Zeltīts, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Andrejs Kirillovs – 

attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Domes sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

Izpilddirektors Kristaps Ločs 

 

Uz jautājuma Nr.8 izskatīšanu ieradies iedzīvotājs 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Simona Ģērmane 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas 

iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu (2 gab.). 

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

3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (4 gab.). 

4. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.). 

5. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (12 gab.). 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (2gab.). 

7. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā. 

8. Par apstrīdēto būvatļauju. 

9. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Sporta laukuma 

labiekārtošana” iesniegumu.  

10. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Jauniešu centra 

izveide” iesniegumu. 

11. Par zemes gabala, ar kadastra Nr.8076 001 0048, Skultes iela 29A, Skultē, Mārupes novadā, 

223/17659 domājamo daļu atsavināšanu. 



12. Par atpūtas vietas labiekārtošanu Mārasciemā. 

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

pa daļām. 

14. Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (kadastra Nr.____________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

15. Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu. 

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

detālplānojuma apstiprināšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.______________) detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

18. Par grozījumiem nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. ___________), Lielā iela 4 

(kadastra Nr.__________) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. ___________), Mārupē, 

Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

19. Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Pamatlīdzekļu 

iegāde ārtelpu tirdzniecības apstākļu uzlabošanai novada rīkoto pasākumu ietvaros, vietas 

pievilcības veidošanai, pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem” 

iesniegumu. 

20. Par zemesgabalu iegūšanu īpašumā (3 gab.). 

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

lietošanas mērķa noteikšanu. 

22. Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu. 

23. Par finansiālu atbalstu sportistiem (9 gab.). 

24. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

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

25. Par automašīnu pārdošanas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

26. Par Mārupes pamatskolas attīstības plāna apstiprināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2020.gadā. 

28. Par atbrīvošanu no nomas maksas par telpu nomu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai. 

29. Par pabalstu krīzes situācijā. 

30. Par atbrīvošanu no nomas maksas par telpu nomu interešu izglītības programmu mācību 

procesa nodrošināšanai. 

31. Par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtējas situācijas 

laikā. 

32. Par atbrīvošanu no nomas maksas par sporta zāļu un laukumu nomu sporta nodarbību 

organizēšanai. 

33. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos 

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

 

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

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis) (L.Kadiģe un E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā 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 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis) (L.Kadiģe un E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 



 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības un vides, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu un Finanšu komitejas 

iesniegtie lēmumprojekti: 

 

1.1 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis) (L.Kadiģe un E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

Izveidot Mārupes novada Jaunmārupes ciema teritorijā sekojošu ielu piešķirot nosaukumu: 

1. Ķērpju iela  (posmā no Paparžu ielas 0,21 km līdz īp. Paparžu ielai 0,39 km ) – 0,20 km 

garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās.  

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

 

1.2 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis) (L.Kadiģe un E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt Mārupes novada Vētras ciema teritorijā pašvaldības autoceļam C-20 Bērzzemnieki- 

Lagatas ar kadastra apzīmējumu ____________ statusu uz ielu, piešķirot nosaukumu:  

Bērzzemnieku iela  (posmā no  valsts autoceļa P132 Rīga - Mārupe līdz pašvaldības autoceļam 

C-11Lagatas – Muižnieki – Mežmaļi) 1,33 km garumā un no 18m - 20m platumā sarkanajās 

līnijās.  

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

 

Darbu domes sēdē uzsāk deputāte Līga Kadiģe, turpmākajos balsojumos piedalās. 

 

 

2. 

Par zemesgabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Pupuķi”, kadastra Nr. ____________, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu ____________ – _____ ha platībā, piešķirt adresi “Ūdrīši”, Mārupes novads un 

noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101). 

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



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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Pētera iela 13, Mārupē, Mārupes novadā ar kadastra Nr. 

____________ - _____ ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Mazā Zemturu iela 17, Mārupē, Mārupes novadā ar kadastra Nr. 

____________ - ____ ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

____________ - ____ ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi 

(kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

 



3.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Jaunrūdas”, Mārupes novadā ar kadastra Nr. ____________ - 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

4.1 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.19” (kadastra apzīmējums ____________), ____ ha platībā nosaukumu Zeltiņu iela, Mārupe, 

Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Zeltiņu iela, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā  zemes 

lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (kods 1101). 

3. Atlikušajai zemes vienības daļai ___ ha platībā atstāt spēkā esošo nosaukumu “Štālbergi”, 

Mārupe, Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi  - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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). 

 

4.2 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.18” (kadastra apzīmējums ____________), ____ ha platībā nosaukumu Lambertu iela, 

Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lambertu iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā  zemes 

lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (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). 

 

4.3 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,  zemesgabalam “Nr.34” 

(kadastra apzīmējums ____________), ____ ha platībā nosaukumu Ķērpju iela , Jaunmārupe, 

Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (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). 

 
4.4 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,  2.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.___________, atdalītajam zemesgabalam “Nr.33”, ____ ha platībā 

nosaukumu Paparžu iela , Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Paparžu iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (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). 

 

5.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.17” (kadastra apzīmējums ____________), ____ ha platībā adresi Lambertu iela 6, Mārupe, 

Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lambertu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ____ha platībā  

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



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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

 5.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

 Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.16” (kadastra apzīmējums ____________), ____ ha platībā adresi Lambertu iela 4, Mārupe, 

Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lambertu iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā, 

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

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Štālbergi”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.15” (kadastra apzīmējums ____________), ____ ha platībā adresi 

Lambertu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Lambertu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā, ____ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Purvāji”, kadastra Nr. ________, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.13”, _____ha platībā adresi Bērzzemnieku iela 10, Vētras, Mārupes novads. 



2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bērzzemnieku iela 10, Vētrās, Mārupes novadā, _____ ha 

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

3. Mainīt nekustamajam īpašumam “Purvāji”, Vētrās, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120034)  

- 3,88 ha platībā un  t. sk. ēkām adresi uz Bērzzemnieku iela 6, Vētras, Mārupes novads.  

4. Paliekošajai zemes vienībai 3,88 ha platībā atstāt spēkā esošo lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

5.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Purvāji”, kadastra Nr. ________, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.12”, _______ha platībā adresi Bērzzemnieku iela 12, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bērzzemnieku iela 12, Vētrās, Mārupes novadā, 0,2659 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). 

 

5.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 2.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.____________, atdalītajam zemesgabalam “Nr.26”, ___ ha platībā 

adresi Ķērpju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela 5, Jaunmārupē, 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). 

 

5.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,  2.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr.___________, atdalītajam zemesgabalam “Nr.28”, ___ ha platībā adresi 

Ķērpju iela 3, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela 3, Jaunmārupē, 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). 

 

5.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 2.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr. 80760111672, atdalītajam zemesgabalam “Nr.30”, 0,1644 ha platībā 

adresi Ķērpju iela 1, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela 1, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 0,1644 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). 

 

5.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,  2.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr___________, atdalītajam zemesgabalam “Nr.16”,  ha platībā adresi 

Ķērpju iela 8, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela 8, Jaunmārupē, 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). 

 

 



5.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,  2.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr. ___________, atdalītajam zemesgabalam “Nr.14”,  ___ha platībā adresi 

Ķērpju iela 6, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela 6, Jaunmārupē, 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). 

 

5.11 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,  2.zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu Nr. ___________, atdalītajam zemesgabalam “Nr.24”, ___ ha platībā adresi 

Ķērpju iela 4, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela 4, Jaunmārupē, 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). 

 

5.12 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Caunes”, Jaunmārupē, Mārupes novadā,  2.zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu Nr___________, atdalītajam zemesgabalam “Nr.22”, ___ ha 

platībā adresi Ķērpju iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ķērpju iela 2, Jaunmārupē, 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). 

 

6.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Upesgrīvas iela 1, 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 

ar kadastra apzīmējumu ___________  atstāt spēkā esošo adresi Upesgrīvas iela 1, Mārupe, 

Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

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

ar kadastra apzīmējumu ___________atstāt spēkā esošo adresi Upesgrīvas iela 1A, Mārupe, 

Mārupes novads.  

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

lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

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). 

 

6.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Silciems”, kadastra Nr. ___________, 

zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ____ha platībā adresi 

“Saules krasti”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________,  ___ ha platībā zemes 

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

0101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________,  ___ ha platībā  un t.sk. ēkām 

atstāt spēkā esošo adresi “Silciems”, Mārupes novads. 

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

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

0101). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 



7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu 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). 

 

7. 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (E.Jansons sēdi kavē, 

balsojumā nepiedalās),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt vienošanos ar VAS 

“Starptautiskā lidosta “Rīga””, reģistrācijas Nr. __________, AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. __________un SIA “DEKO ALTER ENERGY”, reģ.Nr. 

__________, par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību  Mārupes novada 

administratīvās  teritorijas daļā saskaņā pielikumu.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”.  

3. Pēc tam, kad tiks saņemta piekrišana no VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un AS “Mārupes 

komunālie pakalpojumi”, Mārupes novada Domes Juridiskajai nodaļai uzaicināt  SIA  “DEKO 

ALTER ENERGY noslēgt vienošanos.  

 

 

Darbu domes sēdē uzsāk deputāts Edgars Jansons, turpmākajos balsojumos piedalās. 

 

 

8. 

Par apstrīdēto būvatļauju 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (M.Bojārs, J.Lībietis, J.Lagzdkalns, G.Vācietis, P.Pikše, 

I.Dūduma, S.Sakoviča, L.Kadiģe),  „pret” – 2 (E.Jansons, N.Millere),  „atturas” – 3 (A.Puide, G.Ruskis, 

D.Šrodaha), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt administratīvo procesu, kas uzsākts uz __________, 2020.gada 14.janvāra un 

17.februāra  apstrīdēšanas iesniegumu pamata par 2019.gada 16.decembra būvatļaujas _______ 

atcelšanu.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt iesniedzēju __________ un būvatļaujas adresātu – SIA “I future 

investment”, reģ.Nr.___________. 

3. Lēmums nav pārsūdzams.  

 

9. 

Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Sporta laukuma 

labiekārtošana” iesniegumu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 

(E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 19.2. 

pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 



ietvaros ar projektu “Sporta laukuma labiekārtošana”, tā ietvaros paredzot fragmentāru cietā 

seguma ieklāšanu, atpūtas soliņa un atkritumu urnas ierīkošanu.  

2. Projekta īstenošanas laikā no 01.02.2021. – 01.09.2022. nodrošināt priekšfinansējumu 15 000 

EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 1500 EUR apmērā un pieprasītais publiskais 

finansējums 13 500 EUR apmērā.  

 

10. 

Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Jauniešu centra 

izveide” iesniegumu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 
Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (M.Bojārs, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, P.Pikše, 

I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe)(N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties 

uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 

19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros ar projektu “Jauniešu centra izveide”, tā ietvaros paredzot publiska 

jauniešu centra būvniecību. 

2. Projekta īstenošanas laikā no 01.02.2021. – 01.09.2022. nodrošināt priekšfinansējumu 50 000 

EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 5000 EUR apmērā un pieprasītais 

publiskais finansējums 45 000 EUR apmērā.  

 

 

Ar sēdes vadītāja atļauju deputāts Edgars Jansons sēdi atstāj un turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

 

11. 

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

223/17659 domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 (A.Puide),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt L.K. nedzīvojamai ēkai - garāžai Nr.46 piekritīgās 223/17659  domājamās daļas no zemes 

gabala Skultes ielā 29A, Skultē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu ___________.  

2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs:  Pēteris Pikše; 

Komisijas locekļi:  Laima Levanoviča; 

 Valdis Kārkliņš; 

 Lauma Erdmane; 

 Solvita Hiršfelde. 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma vērtību, 

pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

4. Par pieņemto lēmumu informēt L.K., personas kods ____________. 

 

12. 

Par atpūtas vietas labiekārtošanu Mārasciemā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (M.Bojārs, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, P.Pikše, 

I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe)(N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties 



uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 

ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta “Atpūtas vietas labiekārtošana Mārasciemā” 

pieteikumu. 

2. Projekta īstenošanas laikā no 01.02.2021. – 31.08.2022. nodrošināt priekšfinansējumu EUR 

15000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro, 0 centi) apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 

EUR 1500,00  (viens tūkstotis pieci simti euro, 0 centi) apmērā un pieprasītais publiskais 

finansējums EUR 13500,00 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro, 0 centi) apmērā. 

3. Par projekta īstenošanu atbildīga Mārupes novada Domes Pašvaldības īpašumu pārvalde. Par 

projekta uzraudzību atbildīga Mārupes novada Domes Attīstības nodaļa. 

 

13. 

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

pa daļām 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (M.Bojārs, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, P.Pikše, 

I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 2 (A.Puide, N.Millere),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2008.gada 15.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.45 

”Mārupes pagasta saimniecības “Aigas-C” detālplānojums” apstiprināto detālplānojumu realizēt pa 

daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību (administratīvā līguma projekts 

lēmuma 1.pielikumā), ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

1.1. Detālplānojums realizējams 3.kārtās, papildus veicot zemes ierīcības projekta, kā 

papildinājuma pie detālplānojuma, izstrādi:  

1.1.1. Par Pirmo kārtu uzskatāmas līdz šim lēmumam jau īstenotās darbības; 

1.1.2. Otrajā kārtā Detālplānojuma īstenotāji veic zemes ierīcības projekta kā papildinājuma pie 

detālplānojuma izstrādi zemes vienību robežu pārkārtošanai un projektēto ielu daļas to 

sarkano līniju robežās izdalīšanai, veic centralizētās ūdensapgādes, centralizētās sadzīves 

kanalizācijas un elektroapgādes projektēšanu un izbūvi un plānotās ielas projektēšanu un 

izbūvi vismaz šķembu seguma līmenī posmā no esošās Čakaiņu ielas līdz plānotajai zemes 

vienībai Nr.5, un veic plānotās zemes vienības Nr.2 atdalīšanu; 

1.1.3. Trešajā kārtā Detālplānojuma īstenotāji veic pārējo paredzēto ielu posmu izbūvi vismaz 

šķembu līmenī, ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un elektroapgādes tīklu izbūvi, veic 

plānoto zemes vienību Nr.1, Nr.3 un Nr.4, kā arī ar zemes ierīcības projektu izveidoto ielu 

atsevišķo zemes vienību atdalīšanu pēc ceļa un komunikāciju izbūves un nodošanas 

ekspluatācijā. 

1.2. Zemes vienību sadale un ēku būvniecība var tikt uzsākta tikai pēc centralizētās ūdensapgādes, 

centralizētās sadzīves kanalizācijas un katrā kārtā paredzētās ielas izbūves vismaz šķembu 

seguma līmenī pilnīgas pabeigšanas, un tikai gadījumā, ja ir izpildīti līguma nosacījumi par 

Lielās ielas daļas nodošanu pašvaldībai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotājiem - nekustamo 

īpašumu “Aigas C” (kadastra Nr.____________), Dīķu iela 2A (kadastra Nr. ____________), un 

Lielā iela 124 (kadastra Nr. ____________) Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem M.K., personas 

kods 060370-11828, A.L., personas kods ____________un R.L., personas kods ____________, 

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

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai par pieņemto lēmumu informēt nekustamo īpašumu 

“Aigas C” (kadastra Nr. ____________), Dīķu iela 2A (kadastra Nr. ____________), un Lielā iela 

124 (kadastra Nr. ____________) Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekus.  

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

informēt Valsts zemes dienestu. 



14. 

Par nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” Mārupes novadā (kadastra Nr. ____________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” (kadastra Nr. ____________) Mārupes novadā 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. 1/3-6/4-2020 un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” (kadastra Nr. ____________) Mārupes novadā 

teritorijai 6,01 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

4. 4.Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Dzērvju pļavas” (kadastra Nr. ____________) Mārupes 

novadā īpašniekiem R.T., personas kods ____________, un L.K., personas kods ____________, 

saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

(Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

15. 

Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Abavas” un “Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.7/2020 „ Par Mārupes pagasta padomes 

2008.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības „Abavas” un 

“Pļavmalas” detālplānojums” atcelšanu”. 

 

16. 

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

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lapiņas-2”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

____________), detālplānojumu. 

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

ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 

2.1. Detālplānojuma teritorijā ielu zemes vienībās Nr.14 un Nr.15 un nekustamā īpašuma “Gobas-

3”, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ____________, teritorijā  projektēšanu un izbūvi 

veic divos posmos: 



2.1.1.    1. posms – ielas izbūve ar šķembu segumu (būvprojektā paredzot arī lietus ūdens 

drenāžas izbūvi), ko veic pirms teritorijas reālās sadales atsevišķās zemes vienībās;  

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

izbūve, pēc tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju izbūve un zemes vienību apbūve. 

2.2. Detālplānojuma īstenotājs izbūvē galvenās inženierkomunikācijas (centralizēto ūdensapgādes 

tīklu, centralizēto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu un elektroapgādes tīklu) 

nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz komunikāciju pievienojuma vietai novada centralizētajiem 

tīkliem un nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no projektētajām dzīvojamās apbūves zemes 

vienībām. 

2.3. Ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīklu izbūvi ar pieslēgumu līdz 

centralizētajām sistēmām realizē ne vēlāk kā 2 (divu) gadu laikā no brīža, kad ir nodrošināta 

pievienojuma iespēja novada centralizētajām sistēmā uz Mārupītes gatves pie nekustamā 

īpašuma Mārupītes gatve 96 (kadastra Nr. ____________) vai tuvāk. 

2.4. Zemes vienību sadale un īpašumu nostiprināšana Zemesgrāmatā var tikt veikta pēc 

centralizētās ūdensapgādes, centralizētās sadzīves kanalizācijas un ielas izbūves vismaz 

šķembu seguma līmenī pilnīgas pabeigšanas, ko apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

sastādītie akti par attiecīgo būvju un inženierkomunikāciju pieņemšanu ekspluatācijā. 

Izņēmuma gadījumā zemes vienību sadali atļauts veikt pirms centralizētās ūdensapgādes un 

kanalizācijas izbūves, ja ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir apliecinājis, 

ka līdz 2020.gada beigām netiks realizēta plānotā ūdenssaimniecības tīklu izbūve pa Mārupītes 

gatvi līdz 2.3.punktā norādītajai plānotajai pievienojuma vietai, bet vienlaikus ir izpildītas 

pārējās prasības. 

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

vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu publiski 

lietojamu ceļu (ielām piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss vai noslēgts personālservitūts 

par labu pašvaldībai), nodrošināta centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas 

pieslēguma iespēja, un ir izbūvēta elektroapgāde. Ēku būvniecību atļauts uzsākt pirms 

centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēguma izbūves (nodrošinot pagaidu 

risinājumus) tikai gadījumā, ja būvniecības uzsākšanas brīdi faktiski nav nodrošināta plānotā 

pievienojuma iespēja novada centralizētajām sistēmām uz Mārupītes gatves pie nekustamā 

īpašuma Mārupītes gatve 96 (kadastra Nr. ____________) vai tuvāk. 

2.6. Pēc ielas zemes vienībās Nr.14 un Nr.15 izbūves vismaz šķembu līmenī un nodošanas 

ekspluatācijā, Detālplānojuma īstenotājam un nākamiem Detālplānojuma teritorijas 

īpašniekiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas funkcija - nosakot 

izbūvētajām ielām pašvaldības nozīmes ielas statusu saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 

panta regulējumu vai slēdzot personālservitūtu par labu pašvaldībai. Pēc ielas pilnīgas izbūves 

vai ielas izbūves 1.posma, ielas tiek nodotas pašvaldībai. Pašvaldība var lemt par zemes vienību 

Nr.14. un Nr.15 atsavināšanu pēc ielas būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) pabeigšanas un 

nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta vienošanās un ir nodrošināta publiska piekļuve šīm 

zemes vienībām; 

2.7. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ielas 

Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma 

tiesību izbeigšanas brīdim, bet nekustamā īpašuma “Gobas-3”, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr. ____________, teritorijā  izbūvēto infrastruktūru,  papildus  saskaņā ar savstarpēji 

noslēgta servitūta līguma nosacījumiem, līdz ielas atsavināšanai pašvaldībai.  

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

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

kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

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

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma “Lapiņas-2”, Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. ____________) īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 



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

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

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

informēt Valsts zemes dienestu. 

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

(Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

17. 

Par nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ____________) 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma „Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

____________) detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. Publisko apspriešanu organizēt ievērojot 

valstī noteiktā Ārkārtas stāvokļa ierobežojumus.  

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

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

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

18. 

Par grozījumiem nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. ____________), Lielā iela 4 

(kadastra Nr. ____________) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. ____________), Mārupē, 

Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 (A.Puide),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut precizēt ar 2019.gada 31.jūlija lēmumu Nr.2 (sēdes protokols Nr.9) „Par nekustamo īpašumu 

Lielā iela 2 (kadastra Nr. ____________), Lielā iela 4 (kadastra Nr____________) un I-128 

Kalmju iela (kadastra Nr. ____________), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojuma īstenošanas kārtību un nosacījumus, ietverot sekojošas 

izmaiņas vai papildinājumus pēc būtības:  

1.1. Aizstāt lēmumā un Administratīvajā līgumā paredzēto Detālplānojuma īstenotāja pienākumu 

veikt Zemzaru ielas posma, kas nodrošina piegādes transporta plūsmu, izbūvi ar pienākumu 

veikt Daibes ielas brauktuves pārbūvi un gājēju celiņa izbūvi posmā no Lielās ielas līdz Kalmju 

ielai; 

1.2. Neparedzēt kā nosacījumu Detālplānojuma ietvaros izbūvētā tirdzniecības centra 

pieņemšanai ekspluatācijā pašvaldības ielas Zemzaru iela savienojuma ar Detālplānojumā 

projektēto Kalmju ielu izbūvi. 

1.3. Neparedzēt Mārupes novada pašvaldībai pienākumu Detālplānojuma ietvaros veikt Daibes 

ielas brauktuves pārbūvi un gājēju celiņa izbūvi posmā no Lielās ielas līdz Kalmju ielai;  

1.4. Neparedzēt Detālplānojuma īstenotājam pienākumu kompensē Pašvaldībai nekustamo 

īpašumu Kārļa Ulmaņa gatve 115  (kadastra apzīmējums ____________) un Zemzaru iela 5 

(kadastra apzīmējums ____________) teritoriju daļas plānotās Zemzaru ielas sarkanajās līnijās 

faktiskās atsavināšanas izmaksas; 

http://www.marupe.lv/


1.5. Aizstāt Pašvaldības pienākumu atsavināt zemi zem Zemzaru ielas, ar nepieciešamību lemt par 

nekustamo īpašumu Daibes iela 42 (kadastra Nr. ____________) un Daibes iela 50 (kadastra 

Nr. ____________) Mārupē, Mārupes novadā  zemes vienību daļu, kas iekļaujas Daibes ielas  

sarkano līniju robežās, atsavināšanu  vismaz tādā apjomā, ciktāl tas skar projektā paredzēto 

ielas brauktuvju un inženierkomunikāciju izbūvi (platības precizējamas pēc tehniskā projekta);  

1.6. Mainīt nosacījumu par atsevišķā zemes vienībā izdalītās zemes vienības Nr.3 (Daibes ielas 

daļu) nodošanu pašvaldībai, paredzot to nodot pašvaldībai bez atlīdzības, pēc Daibes ielas 

posma izbūves; 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju SIA “Kārļa 

būmaņi”, reģ.Nr. ____________, 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.  

 

19. 

Par dalību atklātā projektu iesniegumu konkursā, iesniedzot projekta “Pamatlīdzekļu iegāde 

ārtelpu tirdzniecības apstākļu uzlabošanai novada rīkoto pasākumu ietvaros, vietas pievilcības 

veidošanai, pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai novada iedzīvotājiem ” iesniegumu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, P.Pikše, 

I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, A.Puide, L.Kadiģe) (N.Millere, kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), „pret” - nav,  „atturas” – nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 

19.2.pasākuma “Pamatlīdzekļu iegāde ārtelpu tirdzniecības apstākļu uzlabošanai novada 

rīkoto pasākumu ietvaros”, vietas pievilcības veidošanai, pakalpojuma pieejamības 

nodrošināšanai novada iedzīvotājiem”, tā ietvaros iegādājoties pārvietojamās ugunskura 

vietas, pārvietojamus informatīvos stendus un maināmas informatīvās planšetes stendiem. 

2. Projekta īstenošanas laikā no 01.02.2021. – 01.02.2022.nodrošināt priekšfinansējumu 15 

000 EUR apmērā, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums 1 500 EUR apmērā un pieprasītais 

publiskais finansējums 13 500 EUR apmērā.  

 

20.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 2 (A.Puide, J.Lībietis),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

20.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 2 (A.Puide, 

J.Lībietis),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 



20.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

21. 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Gaujas iela 9, kadastra Nr. 

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

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____________,  ___ ha platībā un t.sk. ēkai 

ar kadastra apzīmējumu ____________  atstāt spēkā esošo adresi Gaujas iela 9, Mārupe, 

Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____________,  ___ ha platībā un 

t.sk. ēkai ar kadastra apzīmējumu ____________ adresi Zīraku iela 9 , 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  

nosaukumu Gaujas iela  , Mārupe, Mārupes novads.  

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā 

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

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____________,  ___ ha platībā  

nosaukumu Zīraku 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 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). 

 

22. 

Par dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 (A.Puide),  

Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt ar I.G., personas kods ____________, dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa īpašuma 

Skultes ielā 16a-4, Skultē, Mārupes novadā, ar kad.Nr. ____________, telpu grupas ar kadastra 

apzīmējumu ____________, īri, nemainot 1996.gada 10.jūnijā noslēgtā īres līguma Nr.580 un 

apakšīres līguma Nr.581 nosacījumus, izņemot īres maksas apmēru un tās samaksas kārtību, 

kuru nosaka atbilstoši spēkā esošajiem Mārupes novada domes lēmumiem un Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

 

23.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.M.B., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Pasaules Čempionātā 

burāšanā Oprimist laivu klasē Itālijā, Riva del Garda, Garda lake, no 2020.gada 1.jūlija līdz 

11.jūlijam, saskaņā ar iesniegto tāmi. 

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

personas kods ____________, likumisko pārstāvi (tēvu) I.B., personas kods ____________, un 

biedrību „Rīgas jahtklubs”, reģ.Nr. ____________. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas jahtklubs”, 

reģ.Nr. ____________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. E.M.B., personas kods ____________, likumiskajam pārstāvim (tēvam) I.B., personas kods 

____________, un biedrībai „ Rīgas jahtklubs”, reģ.Nr. ____________, abiem kopā un katram 

atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai 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, E.M.B., personas kods ____________, 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) I.B., personas kods ____________, un biedrībai „Rīgas 

jahtklubs”, reģ.Nr. ____________, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā 

daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

23.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. 1.Piešķirt A.L., personas kods _________, finansiālu atbalstu  300,00 euro (trīs simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās “SWS FINALS 2020” norises vietu 

Dubajā, Apvienotie Arābu Emirāti, no 22.oktobra līdz 24.oktobrim, paredzot, ka pieteikumā 

norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta 

ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

kods ____________. 



3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas pārskaitīt līdzfinansējumu A.L., personas kods 

____________, uz kontu AS “Swedbank”, Nr. ____________, likumā noteiktajā kārtībā un 

apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

4. A.L., personas kods ____________, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par 

tā izlietošanu.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.L., 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). 

 

23.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot „par” – nav, „pret” - nav,  „atturas” – 12 (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe), 

dome lēmumu nepieņēma saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta trešo daļu, jo par to nobalsoja 

mazāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

23.4 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.V., personas kods Amandai Valtasai, finansiālu atbalstu 467,43 euro (četri simti 

sešdesmit septiņi euro un 43 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību 

treniņnometnē, kas norisināsies Albufeirā, Portugālē no 2020.gada 3.marta līdz 31.martam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no 

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.V., personas 

kods ____________, likumisko pārstāvi I.V., personas kods ____________. 

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

____________, likumiskajam pārstāvim I.V., personas kods ____________ uz kontu AS 

“Swedbank”, Nr. ____________, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

4. A.V., personas kods ____________, likumiskajam pārstāvim I.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, A.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). 

 

23.5 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 



Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (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.23.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt E.A., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 360,00 euro  (trīs simti 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 

2020.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 

tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

personas kods ____________, likumisko pārstāvi (māti) K.A., personas kods 

____________, un biedrību “Mārupes BMX klubs”, Nr. ____________. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX 

klubs”, Nr. ____________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

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

____________, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 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, tad E.A., personas kods 

____________, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods ____________, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. ____________, abiem kopā solidāri vai  katram 

atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

23.6 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Piešķirt K.L., personas kods ____________, finansiālo atbalstu 720,00 euro (septiņi simti 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību treniņnometnēs 

Limasolā, Kiprā, no 2020.gada 10.marta līdz 24.martam un Balvos, no 2020.gada 

11.augusta līdz 20.augustam, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītās izmaksas no pašvaldības 

atbalsta tiek segtas ne vairāk kā 50% apmērā no tāmē uzradītajiem izdevumiem. 

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

K.L., personas kods ____________, likumisko pārstāvi (tēvu) A.L., personas kods 

____________, un biedrību „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ____________. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas 

peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ____________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. K.L., personas kods ____________, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.L.,  personas kods 

____________, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr.____________, 

abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domai 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, K.L., personas kods 



____________, likumiskajam pārstāvim (tēvam) A.L., personas kods ____________, un 

biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. ____________, abiem kopā solidāri 

vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā 

vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

23.7 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt S.O., personas kods ____________, finansiālu atbalstu  300,00 euro (trīs simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību pasaules mēroga sacensībās “CrossFit Games” 

Medisonā, ASV, no 2020.gada 29.jūlija līdz 3.augustam, paredzot, ka pieteikumā norādītās 

izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir 

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

kods ____________. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt S.O,, personas kods 

____________, uz kontu AS “Swedbank”, Nr. ____________, likumā noteiktajā kārtībā un 

apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. S.O., 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, S.O., personas ____________, 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). 

 

23.8 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt T.P., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 460,00 euro (četri simti 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību Tartu ETU 2020 Triathlon 

European Championships, Igaunijā, 2020.gada 4.jūlijā, Kupiški Lietuva ETU Triathlon 

European Cup, 2020.gada 13.jūnijā un Rīgas ETU Triathlon European Cup, 2020. gada 9. 

augustā Rīgā, Latvijā, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami 50% apmērā. 

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

kods ____________. 

3. Finansējumu pārskaitīt uz Toma Pikšēna, personas kods ____________, kontu  a/s “DNBr 

bank” Nr. ____________, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma 

nodokli. 



4. T.P., 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, T.P., personas kods 

____________, 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). 

 

23.9 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe) (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.23.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt V.P., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 180,00 euro  (viens simts 

astoņdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX 

sacensībās 2020.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, 

paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no 

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

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

personas kods ____________, likumisko pārstāvi (māti) D.K., personas kods 

____________, un biedrību “Mārupes BMX klubs”, Nr. ____________. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX 

klubs”, Nr. ____________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. V.P., personas kods ____________, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.K., personas kods 

____________, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 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, tad V.P., personas kods 

____________, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.K., personas kods ____________, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. ____________, abiem kopā solidāri vai  katram 

atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

24. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar 

citām pašvaldībām 2020.gadā (janvāris – augusts) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt izdevumu tāmes: 



1) Mārupes valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 63,44 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

2) Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 83,44 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 228,57 EUR saskaņā ar pielikumu; 

3) Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 396,07 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 302,41 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

4) Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 121,72 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 178,24 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

5) Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

216,523 EUR saskaņā ar pielikumu; 

6) Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

219,75 EUR saskaņā ar pielikumu; 

7) Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni 

mēnesī ir 184,67 EUR saskaņā ar pielikumu. 

2. Atcelt Mārupes novada Domes 2020.gada 29.janvāra sēdes Nr.2 lēmumu Nr.42 “Par 

pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām 

pašvaldībām 2020.gadā (janvāris – augusts)”. 

 

25. 

Par automašīnu pārdošanas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. atsavināt vieglo pasažieru automašīnu Volvo XC90 ar valsts reģistrācijas Nr. ______, vieglo 

pasažieru automašīnu (izolatoru) Nissan NV200 ar valsts reģistrācijas Nr. ______, un kravas 

pašizgājēju Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. ______, pārdodot tās mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli. 

2. noteikt, ka vieglās pasažieru automašīnas Volvo XC90 ar valsts reģistrācijas Nr. ______, nosacītā 

izsoles sākuma cena ir 6566.55 EUR (seši tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro un 55 centi). 

3. noteikt, ka pasažieru automašīnas (izolatora) Nissan NV200 ar valsts reģistrācijas Nr. ______, 

nosacītā izsoles sākuma cena ir 4072.60 EUR (četri tūkstoši septiņdesmit divi euro un 60 centi). 

4. noteikt, ka kravas pašizgājēja Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. ______, nosacītā izsoles 

sākuma cena ir 7966.55 EUR (septiņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 55 centi). 

5. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Volvo XC90 ar valsts 

reģistrācijas Nr. ______, vieglās pasažieru automašīnas (izolatora) Nissan NV200 ar valsts 

reģistrācijas Nr. ______, un kravas pašizgājēja Ford Transit ar valsts reģistrācijas Nr. 

______izsoles noteikumus.  

6. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Kristaps Ločs; 

Komisijas loceklis – Valdis Kārkliņš; 

komisijas loceklis – Aivars Svirido; 

komisijas loceklis  - Laima Levanoviča; 

komisijas loceklis – Jānis Buza. 

7. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada Domes portālā www.marupe.lv,  pašvaldības 

laikrakstā “Mārupes Vēstis”, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī izlikt sludinājumus 

pie Domes ziņojumu dēļiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

8. Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo – Mārupes novada domes izpilddirektoru Kristapu Loču.  

 

26. 

Par Mārupes pamatskolas Attīstības plāna saskaņošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

http://www.marupe.lv/


Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes pamatskolas Attīstības plānu 2019.-2024.gadam. 

 

  

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu 2020.gadā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. 2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne vēlāk kā 31.maijā, 15.septembrī, 

15.novembrī 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” un lūgt veikt lēmumam  atbilstošas izmaiņas 

NINO.  

 

28. 

Par atbrīvošanu no nomas maksas par telpu nomu izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 (A.Puide),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbrīvot SIA “IRG”, reģ.Nr. __________, no nomas maksas par telpu nomu pirmsskolas 

izglītības iestādē “Mārzemīte” izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai uz likuma 

“Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-

19 izplatību” darbības laiku, sākot ar 2020.gada 12.martu;  

2. Atbrīvot SIA “Aniva”, reģ.Nr. __________, no nomas maksas par telpu nomu Mārupes Valsts 

ģimnāzijā, pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” un Mārupes novada Skultes sākumskolā 

izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā 

seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laiku, sākot 

ar 2020.gada 12.martu; 

3. Atbrīvot SIA “Baltic Restaurant”, reģ.Nr. __________, no nomas maksas par telpu nomu 

Jaunmārupes pamatskolā un Mārupes pamatskolā izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laiku, sākot ar 2020.gada 12.martu. 

4. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.28). 

 

29. 

Par pabalstu krīzes situācijā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ja ģimene (persona) saskaņā ar 2017.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr. 26/2017 

“Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā” 5.punktu norāda, ka 

Ministru kabineta ar 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas 

izsludināšanu” izsludinātās ārkārtējas situācijas dēļ tā nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības, Mārupes novada Sociālajam dienestam saskaņā ar to pašu saistošo 

noteikumu 2., 4., 6.punktu piešķirt ģimenei (personai), vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 

EUR 64,00 apmērā vienai personai.  

2. Pabalsta izmaksu nodrošināt no Mārupes novada Sociālā dienesta apstiprinātā budžeta, 

paredzot 25 000 EUR ieskaitu speciāli paredzētajā kontā.  

 

30. 

Par atbrīvošanu no nomas maksas par telpu nomu interešu izglītības programmu mācību 

procesa nodrošināšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 

(A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbrīvot no nomas maksas par Mārupes Valsts ģimnāzijas, Jaunmārupes pamatskolas, 

Mārupes pamatskolas, Mārupes novada Skultes sākumskolas, pirmsskolas izglītības 

iestādes “Mārzemīte”, pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte”, Mārupes Kultūras nama 

telpu nomu interešu izglītības programmu mācību procesa nodrošināšanai uz likuma “Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-

19 izplatību” darbības laiku, sākot ar 2020.gada 12.martu.  

 

31. 

Par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtējas situācijas laikā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 (A.Puide),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada Sporta centram Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas spēkā 

esamības laikā  pārtraukt Vispusīgās fiziskās sagatavotības interešu izglītības 

apakšprogrammas, Vieglatlētikas interešu izglītības apakšprogrammas, Futbola interešu 

izglītības apakšprogrammas, Volejbola interešu izglītības apakšprogrammas, Basketbola 

interešu izglītības apakšprogrammas, Taekvondo interešu izglītības apakšprogrammas 

īstenošanu.  

2. Biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. __________, Ministru kabineta izsludinātās 

ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā  pārtraukt interešu izglītības programmas „BMX 

riteņbraukšanas apakšprogramma”’ īstenošanu.   

3. Atbrīvot privātpersonas no līdzmaksājuma veikšanas pienākuma saskaņā ar  Mārupes 

novada Domes 2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.19 (sēdes prot.Nr.8) Ministru kabineta 

izsludinātās ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. 

4. Pēc Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas pasludināšanas par beigušos, 

Mārupes novada Domei lemt par pārtraukto interešu izglītības programmu īstenošanas 

atjaunošanas lietderību.  

5. Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai atmaksāt privātpersonām viņu 

iemaksāto līdzfinansējumu par laika periodu, kurā Ministru kabineta izsludināja ārkārtējo 

situāciju, uz atsevišķa iesnieguma pamata. Ja privātpersona iesniegumu nav iesniegusi līdz 



Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas beigām, iemaksāto līdzfinansējumu 

attiecināt uz laika periodu, kurā interešu izglītības programmas īstenošanas ir tikusi 

atjaunota vai uzsākta no jauna (piemēram, 2020.gada 1.septembrī).  

 

32. 

Par atbrīvošanu no nomas maksas par sporta zāļu un laukumu nomu sporta nodarbību 

organizēšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” – 1 (A.Puide),  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbrīvot no nomas maksas par Mārupes sporta kompleksa, Tīraines sporta kompleksa, 

Mārupes Valsts ģimnāzijas, Jaunmārupes pamatskolas, Mārupes pamatskolas, Mārupes 

novada Skultes sākumskolas sporta zāļu un laukumu nomu sporta nodarbību organizēšanai 

uz likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem 

sakarā ar Covid-19 izplatību” darbības laiku, sākot ar 2020.gada 12.martu.  

 

33. 

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, N.Millere, D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, S.Sakoviča, 

P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, G.Ruskis, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe),  „pret” - nav,  „atturas” - nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt  saistošos noteikumus Nr.8/2020 „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 oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

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

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.17.00 

 

Pielikumā apstiprināti 33 (trīsdesmit trīs)  domes sēdes lēmumi. 

 

Domes priekšsēdētājs                       Mārtiņš Bojārs 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine           Simona Ģērmane  

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 26.martā. 


