
 

 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2020.gada 4.augustā   Nr.15 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga 

Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita 

Sakoviča, Nadīna Millere 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Raivis Zeltīts – darba apstākļu dēļ, Ira Dūduma, Edgars Jansons, 

Anita Vintere 

 

Domes sēdē piedalās darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere 

Teritorijas plānotāja Dace Žīgure 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla 

 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.). 

2. Par zemes piekritību pašvaldībai (24 gab.). 

3. Par adreses piešķiršanu (5 gab.) 

4. Par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu projektu konkursa "Mārupe - mūsu 

mājas 2020" ietvaros. 

5. Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesniegumu 

izskatīšanu. 

6. Par Mārupes novada domes konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikuma un projektu 

pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu. 

7. Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Mednieku klubs “Mārupes 

bebrs””. 

8. Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam investīciju plāna 2020. - 

2022.gadam grozījumu apstiprināšanu. 

9. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

10. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (7 gab.). 



 
 

11. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.28/2016 “Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības 

pakalpojumi Mārupes novadā”. 

12. Par nekustamā īpašuma “Teteri”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.____________, 

zemes vienības ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

13. Par nekustamā īpašuma “Meiri” (kadastra Nr.___________), Mārupē, Mārupes novadā 

detālplānojuma realizāciju pa daļām.   

14. Par nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr.______________) Vētrās, Mārupes novadā 

detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

15. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.______________) un Zeltiņu iela 112, 

(kadastra Nr.___________) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai. 

16. Par grozījumiem darba uzdevumā Nr.1/3-6/8-2020 lokālplānojuma izstrādei teritorijas 

plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra 

Nr.________________) un “Lidoņi” (kadastra Nr.____________), Mārupes novada 

teritorijā. 

17. Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 1/3-6/7-2020 lokālplānojuma izstrādei teritorijas 

plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.____________). 

18. Par nekustamā īpašuma Krones ielā 23, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr._________, 

daļas aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

19. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.__________). 

20. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra 

Nr.____________, un īpašuma ar kadastra Nr._____________, Mārupē, Mārupes novadā, 

teritorijai. 

 

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

21. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Izglītības dienestā. 

22. Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

23. Par finansiālu atbalstu sportistam (3 gab.). 

24. Par grozījumiem 2020.gada 29.janvāra lēmumā Nr.30.1 par finansiālu atbalstu 

sportistam.   

25. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mārupes BMX klubs” deleģēšanas līguma 

izpildei. 

26. Par Jaunmārupes pamatskolas stadiona nodošanu biedrībai „Jaunmārupe Skrien!” 

īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā sacensību rīkošanai. 

27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Ņ. A.. 

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

precizēšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

naudas  dzēšanu (4 gab.). 

30. Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

31. Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos un 

par kompensācijas izmaksu Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem. 

32. Par paraksta apliecināšanas maksas noteikšanu. 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

33. Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, Nr.__________, _____ 

domājamo daļu atsavināšanu. 

34. Par grozījumiem Mārupes novada domes Administratīvās komisijas nolikumā. 



 
 

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

pārvaldes uzdevuma veikšanai”. 

 

 

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

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar 13  balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Jānis 

Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Iekļaut domes sēdē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

 

 

L.Kadiģe ierosina apvienot darba kārtības 22. un 30.punktu, jo tie ir idenstiski un lūdz skatīt 

tikai 22.punktu. 

 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par L.Kadiģes ierosinājumu par 22. un 

30.punkta apvienošanu. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Jānis 

Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

 Apvienot darba kārtības 22. un 30.punktu un izskatīt darba kārtības 22.punktu. 

 

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

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

 

 

1.1 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Vizulīšu iela 14 ”Valdemāri” 

(kadastra Nr.__________) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība 

var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

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

nosaukumu Liliju iela, Mārupe, Mārupes novads. 



 
 

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

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

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

nosaukumu Vizulīšu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____________,  ___ ha adresi Vizulīšu 

iela 16 , Mārupe, Mārupes novads.  

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

zemes lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0600). 

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______________,  ___ ha adresi Liliju 

iela 30 , Mārupe, Mārupes novads.  

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0600). 

10. Zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ________________, ___  ha platībā atstāt spēkā 

esošo adresi Vizulīšu iela 14, Mārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu _________________, ___ ha platībā 

zemes lietošanas mērķi – neapgūta  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

15. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1.1). 

 

 

 

1.2 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Zeltiņu iela 2 (kadastra 

Nr._____________) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Zeltiņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads.   

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

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______________,  ___ ha adresi Rožleju 

iela 32, 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 Rožleju 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 Zeltiņu  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). 

13. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1.2). 

 

 

 

1.3 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Ventas iela 27, kadastra 

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

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

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

nosaukumu Kurmales  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

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

nosaukumu Ventas  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________ ,  ___ ha platībā  atstāt spēkā esošo 

adresi Ventas iela 27, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūve  (kods 0700).   

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

11. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1.3). 

 

 

1.4 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 



 
 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupē, “Aigas C” (kadastra 

Nr.__________) un Dīķu iela 2A ( kadastra Nr. ___________),  kā papildinājumu 

2008.gada 15.oktobrī apstiprinātajam Mārupes pagasta saimniecības “Aigas C” 

detālplānojumam,  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 Dīķu iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

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

zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0600). 

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

adresi Dīķu iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _________________,  ___ ha platībā atstāt 

spēkā esošo adresi Dīķu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

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

nosaukumu Dīķu  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. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā reģistrētās adreses Dīķu iela 2A, Mārupe, Mārupes novads ( 

klasifikatora kods________) un “Aigas C”, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 

_____________) 

11. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

14. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1.4). 

 

 

 

 

2.1 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _____________, _____  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____________ - ______ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals pie Dzirnieku ielas”, Mārupe, Mārupes novads.  

https://www.kadastrs.lv/varis/103419313?type=house


 
 

3. Noteikt zemes gabalam ____ ha platībā lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.1). 

 

 

2.2 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu __________, ___  ha platībā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ________ -  ___ ha platībā nosaukumu 

“starpgabals pie Dimantu ielas”, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemes gabalam ___ ha platībā  lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.2). 

 

 

 

2.3 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ________________ -  ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 



 
 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.3). 

 

 

2.4 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav,  Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _____________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____________ -   ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.4). 

 

 

Plkst.15.15 uz domes sēdi ierodas deputāte 

I.Dūduma, turpmākajos balsojumos piedalās. 

 

2.5 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _____________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____________ - ___ ha platībā 

nosaukumu “ceļa daļa pie zvēru fermas”, Mārupes novads.  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.5). 

 

2.6 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _____________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______________ - ___ ha platībā 

nosaukumu C-1 Dailes – Misiņi,  Mārupes novads.  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.6). 

 

 

2.7 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _____________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ________________ - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals pie Rudzu ielas”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.7). 

 

2.8 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ________________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam kadastra apzīmējumu ______________ -  ___ha platībā nosaukumu 

“starpgabals”, Mārupes novads 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 



 
 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.8). 

 

 

2.9 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______________ - ___ ha platībā nosaukumu 

“starpgabals”, Mārupes novads 

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

informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 

1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.9). 

 

 

2.10 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ________________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____________ - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.10). 

 

 

 

 



 
 

2.11 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ____________, ___  ha platībā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____________ - ___ ha platībā nosaukumu 

“starpgabals”, Mārupes novads. 

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

informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 

1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.11). 

 

 

2.12 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______________ -  ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.12). 

 

 

 2.13 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 



 
 

Pieņemt lēmumu Nr.2.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______________ - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.13). 

 

 

 2.14 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ____________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______________ - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.14). 

 

 

 2.15 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _______________, ___ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______________ - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 



 
 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.15). 

 

 

 

 2.16 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ____________, ___  ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______________ - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.16). 

 

 

 2.17 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___ ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______________  - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.17). 

 

 

 2.18 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___ ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _________________  - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals pie Tīraines ielas”, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.18). 

 

 

 

 2.19 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___ ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______________  - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals pie Zeltrītu ielas”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu __________ – ___ ha platībā zemes 

lietošanas mērķi  - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.19). 

 

 

 

 2.20 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 



 
 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___ ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______________  - ___ha platībā 

nosaukumu “projektētās ielas daļa”, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____________ – ___ ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.2.20). 

 

 

 2.21 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu ______________, ___ ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ______________  - ____ha platībā 

nosaukumu “starpgabals pie Imulas ielas”, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.21). 

 

 

 

 2.22 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _______________  - ___ ha platībā 

nosaukumu “starpgabals pie Sīpeles ielas”, Mārupe, Mārupes novads. 



 
 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.22). 

 

 

 2.23 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _______________, ___ha platībā ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu ____________  - ___ ha platībā nosaukumu 

“Reviņas ielas daļa”, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ______________ – ___ ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, 

Rīga, LV – 1050). 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.23). 

 

 2.24 

Par zemes piekritību pašvaldībai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka zemesgabals ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā ir pašvaldībai 

piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Piešķirt zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu _____________  - ___ ha platībā nosaukumu  

“starpgabals pie Kurmales ielas”, Mārupe, Mārupes novads. 

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

informēt Finanšu un Grāmatvedības nodaļu. 

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

informēt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu (adrese: Puškina iela 14, Rīga, LV – 

1050). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.2.24). 

 

 



 
 

 3.1 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divu ģimeņu dzīvojamai  mājai adresi atbilstoši zemei Māliņu iela 24, Mārupe,  

Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Māliņu iela 24, Mārupe, Mārupes novadā, divu ģimeņu 

dzīvojamās  mājas telpu grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Māliņu iela 24 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Māliņu iela 24 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.3.1). 

 

 

 

 3.2 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt rindu  mājai adresi atbilstoši zemei Smiltnieku iela 15, Mārupe,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Smiltnieku iela 15, Mārupe, Mārupes novadā, rindu  mājas telpu 

grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Smiltnieku iela 15 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Smiltnieku iela 15 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

003 Smiltnieku iela 15 - 3, Mārupe, Mārupes novads 

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. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.3.2). 

 

 



 
 

 3.3 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt rindu mājai adresi atbilstoši zemei Lielā iela 109, Mārupe,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Lielā iela 109, Mārupe, Mārupes novadā, rindu  mājas telpu 

grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Lielā iela 109 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Lielā iela 109 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

003 Lielā iela 109 - 3, Mārupe, Mārupes novads 

004 Lielā iela 109 - 4, Mārupe, Mārupes novads 

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. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.3.3). 

 

 

 

 3.4 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dvīņu  mājai adresi atbilstoši zemei Ledaiņu iela 21, Mārupe,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ledaiņu iela 21, Mārupe, Mārupes novadā, dvīņu  mājas telpu 

grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Ledaiņu iela 21 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Ledaiņu iela 21 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.3.4). 

 

 

 



 
 

 3.5 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Mākoņu iela 1, Mārupe,  

Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Mākoņu iela 1, Mārupe, Mārupes novadā, divģimeņu dzīvojamās 

mājas telpu grupām adreses: 

Telpu 

grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Mākoņu iela 1 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Mākoņu iela 1 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.3.5). 

 

 

4. 

Par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 

2020" ietvaros 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram Kristapam Ločam slēgt līdzdarbības 

līgumu par valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” 

ietvaros ar Lāsmu Luksu par projekta “Mārupes labiekārtotais rotaļu laukums ģimenēm 

ar bērniem” īstenošanu, nosakot projekta īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 

1.novembrim un īstenošanas pārskata iesniegšanas termiņu līdz 2021.gada 

30.novembrim. 

2. 2020.gada budžetā paredzēto finansējumu EUR 4901,11 (četri tūkstoši deviņi simti v iens 

euro, 11 centi) apmērā projekta “Mārupes labiekārtotais rotaļu laukums ģimenēm ar 

bērniem” īstenošanai ieplānot 2021.gada budžetā.  

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

 

 

 

5. 

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

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 



 
 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), (Pēteris Pikše, kā ieinteresētā persona, 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

Pikšem piešķirt: 

1.1. ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas no 2020.gada 3.augusta līdz 

2020.gada 16.augustam par nostrādāto laika periodu no 2019.gada 26.jūnija līdz 

2020.gada 25.jūnijam. 

1.2. apmaksātu papildatvaļinājumu desmit darba dienas no 2020.gada 1.septembra līdz 

2020.gada 14.septembrim par nostrādāto laika periodu no 2019.gada 26.jūnija līdz 

2020.gada 25.jūnijam. 

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5). 

 

 

6. 

Par Mārupes novada domes konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikuma un projektu 

pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot un apstiprināt konkursa “Mammu bizness Mārupē” projektu pieteikumu vērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas locekļi:  

Jolanta Kursiša, Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības attīstības 

konsultante; 

Laura Šīrante, Mārupes novada Domes, Attīstības nodaļas Tūrisma organizatore; 

Rihards Zariņš, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Jūrmalas biznesa inkubatora 

pārstāvis; 

Laura Kulakova, VAS “Starptautiskā Lidosta “Rīga”” pārstāvis; 

Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis; 

Dace Krastiņa, SIA “AVAR AUTO” pārstāvis; 

Nadīna Millere, Biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāvis. 

Komisijas sekretārs: 

Jolanta Kursiša, Attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības attīstības konsultante. 

2. Apstiprināt konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikumu un tā saistošos 7 (septiņus) 

pielikumus konkursa realizēšanai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.6). 

 

7. 

Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Mednieku klubs” “Mārupes 

bebrs”” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist slēgt līgumu ar biedrību “Mednieku klubs “Mārupes bebrs”” par medību tiesību 

nodošanu par iesniegumā norādītajiem pašvaldībai piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt līgumu ar biedrību 

„Mednieku klubs „Mārupes bebrs””, Reģ.Nr.40008098203, par medību tiesību nodošanu uz 

noteiktu laiku – 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar pielikumu. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešām lapām (pielikums Nr.7). 

 

 

 

 

8. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam investīciju plāna 2020. - 

2022.gadam grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Priekšsēdētājs M.Bojārs informē, ka izpilddirektors izvērtēja jautājumu par investīciju plānā iekļaušanu 

par autobusa pirkšanu un izpilddirektors secināja, ka šis jautājums nav jāiekļauj šajos attīstības 

programmas grozījumos, jo šo jautājumu skatīs pēc iepirkuma veikšanas nākošajā gadā. Jautājumu par 

autobusa pirkšanu skatīs nākošajā gadā. Attīstības programma ir tādā pašā apjomā kā tika skatīts 

komitejās. 

Deputāts N.Orleāns interesējas, vai neviens deputāts neiesniegs pieteikumu kaut ko pamainīt?  

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka neiesniegs, jo šīs ir izmaiņas attīstības programmā sakarā ar valsts 

piešķirto finansējumu ceļu būvniecībā un ūdenssaimniecības attīstībai. Šie precizējumi attīstības 

programmā tika atlikti kā ezerves jautājumi, un sakarā ar to, ka tika piešķirts finansējums, šie jautājumi 

tika aktualizēti. Programmā tas ir paredzēts, ir mainīta prioritāte. 

Deputāts A.Kirillovs interesējas, vai finanšu komitejā būs attīstības programmas apspriešana? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka tiks skatīta esošās attīstības programmas virzība. Tas būs nākošajās 

finanšu komitejās, kad būs sagatavoti jautājumi – augustā vai septembrī. 

Deputāts N.Orleāns jautā, vai nebūs par vēlu? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka mainīs priekš nākošā gada. Attīstības pogramma ir sagatavota uz 

trīs gadiem. Šī ir sagatavota uz sešiem gadiem. 

Deputāts N.Orleāns norāda, ka vēlējās šajā gadā uzrakstīt, bet neuzrakstīja, jo saprata, ka to skatīs 

finanšu komitejās. 

Priekšsēdētājs M.Bojārs informē, ka šie grozījumi ir šeit, pie attīstības programmas grozījumiem 

atgriezīsies, kad skatīs nākošā gada budžetu. To paredzēts apstiprināt šā gada decembrī, par nākošā 

gada visiem uzdevumiem  skatīs septembrī/oktobrī. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Jānis Lībietis), „pret”  nav,  „atturas” 3 ( Guntis Ruskis, Andris Puide, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam aktualizētā 

investīciju plāna 2020. - 2022.gadam grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam aktualizētā investīciju 

plāna 2020. – 2022.gadam grozījumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.8). 

 

 

http://www.marupe.lv/


 
 

9. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

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

zemesgabalam “Nr.5” - ____ ha platībā  adresi Jaunbulduru iela 2, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

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

Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 

– ___ ha platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība lauksaimniecība (kods 0101) 

-___ ha platībā. 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.9). 

 

 

10.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere  ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10.1). 

 

 

 

10.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere  ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10.2). 



 
 

 

 

 

10.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere  ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10.3). 

 

 

 

10.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere  ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10.4). 

 

 

10.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere  ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10.5). 

 

 

10.6 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 



 
 

Nadīna Millere  ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10.6). 

 

 

10.7 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10.7saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10.7). 

 

 

11. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.28/2016 “Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi 

Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita 

Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” 2 (Andris Puide, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2020 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada 

31.augusta saistošajos noteikumos Nr.28/2016 “Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā ”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ja likumā “Par 

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo 

noteikumu tiesiskumu.   

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

“Latvijas Vēstnesis”. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.11). 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma “Teteri”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___________, zemes 

vienības ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 



 
 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, 

Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma “Teteri”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.______________, zemes gabalu ___ ha platībā ar zemes vienības kadastra apzīmējumu 

_____________  no Ņ. R., personas kods _______________, un P. M., personas kods 

________________, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

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

R., personas kods ______________, un P. M., personas kods _____________. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Teteri”, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.______________, zemes gabala ___ ha platībā ar zemes vienības kadastra 

apzīmējumu ______________, pieņemšanu dāvinājumā. 

4. Atcelt Mārupes novada Domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu Nr.22 “Par nekustamā īpašuma 

Bebru ielā 23, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.______________, daļas, aptuveni ___ 

ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā”. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.12). 

 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Meiri” (kadastra Nr._____________), Mārupē, Mārupes novadā 

detālplānojuma realizāciju pa daļām 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, 

Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2008.gada 30.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.25 

”Mārupes pagasta saimniecības “Meiri” detālplānojums” (sēdes protokols Nr.8, p.6.4) 

apstiprināto detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma 

realizācijas kārtību (administratīvā līguma projekts lēmuma 1.pielikumā). Detālplānojums 

realizējams 2.kārtās, papildus veicot zemes ierīcības projekta, kā papildinājuma pie 

detālplānojuma, izstrādi:  

1.1. Pirmajā kārtā veikt ceļa, ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes 

inženierkomunikāciju izbūvi projektēto zemes vienību ar numuriem no 1 līdz 12 

teritorijā, pirms tam izstrādājot zemes ierīcības projektu ielu teritorijas izdalīšanai 

atsevišķās zemes vienībās. Zemes ierīcības projektu izstrādā vismaz 1.kārtas teritorijai 

vai vienlaicīgi visai detālplānojuma teritorijai; 

1.2.  Otrajā kārtā veikt ceļa izbūvi un ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un 

elektroapgādes tīklu izbūvi projektētās iekšējās ielas posmā, kas nodrošina piekļuvi 

pie plānotajām zemes vienībām no Nr.13. līdz Nr.18 pa atsevišķā zemes vienībā 

izdalītu ielu. 

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

(kadastra Nr.__________), Mārupē, Mārupes novadā īpašnieku administratīvo līgumu par 

detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai par pieņemto lēmumu informēt nekustamā 

īpašuma “Meiri” (kadastra Nr._____________), Mārupē, Mārupes novadā īpašnieku.  

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

informēt Valsts zemes dienestu. 



 
 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.13). 

 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr.____________) Vētrās, Mārupes novadā      

detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere ), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā “Stīgas” (kadastra Nr.____________) 

Vētrās, Mārupes novadā, kas uzsākta ar Mārupes novada Domes 2016.gada 30.novembra 

Lēmumu Nr.10 (sēdes prot.Nr.15), un atcelt ar šo lēmumu apstiprināto detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevumu Nr. 2016/13. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.decembrī starp Mārupes novada domi un AS “MTB 

Finance” reģ.Nr.______________, noslēgto līgumu Nr.3-29/1435 par detālplānojuma 

izstrādi un finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr.______________) 

Vētrās, Mārupes novadā, teritorijā, saskaņā ar jaunu darba uzdevumu.  

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/9-2020 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr._____________) 

Vētrās, Mārupes novadā robežām, aptuveni ___ ha platībā. 

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

6. Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr.____________), Vētras, Mārupes 

novads, īpašnieku AS "SPV P.", reģ.Nr. ____________, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

7. 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.  

8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām (pielikums Nr.14). 

 

 

15. 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo 

īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.__________) un Zeltiņu iela 112, (kadastra 

Nr.____________) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Deputāts N.Orleāns interesējas par dokumentu Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2026.gadam. 

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka tas ir dokuments, kas ir izstrādāts 2013.gadā, ir publiski pieejams 

mājaslapā un publiskajos dokumentos, tas ir plānošanas pamatdokuments uz kā tiek attīstīti pārējie 

plānošanas dokumenti.  

Deputāts N.Orleāns interesējas, vai tur arī paredz šo lokālplanojumu? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs atbild apstiprinoši. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča), „pret”  

nav,  „atturas” 4 (Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns), Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/


 
 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-

2026.gadam”, izstrādi nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr._____________) un 

Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.______________) Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai teritorijā.  

1. Noteikt, ka lokālplānojuma izstrādē jāievēro Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģija 2013.-2026.gadam, nodrošinot, ka lokālplānojuma risinājumi nav pretrunā un tiek 

pielāgoti izstrādē esošā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 

aktuālajā redakcijā paredzētajiem risinājumiem atļautajai izmantošanai un apbūves 

nosacījumiem pēc būtības. 

2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/10-2020 un noteikt lokālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.______________) un 

Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.____________), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai ___ ha 

platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.________________) un 

Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr._____________), Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem, 

saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt lokālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrpadsmit lapām (pielikums Nr.15). 

 

16. 

Par grozījumiem darba uzdevumā Nr.1/3-6/8-2020 lokālplānojuma izstrādei teritorijas 

plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.___________) un 

“Lidoņi” (kadastra Nr.____________), Mārupes novada teritorijā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča), „pret”  

nav,  „atturas” 4 (Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns), Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt sekojošus grozījumus lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts teritorijas plānojums  nekustamo 

īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.____________) un “Lidoņi” (kadastra Nr._____________), 

Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes Darba uzdevumā Nr.1/3-6/8-2020: 

1.1. Darba uzdevuma 1.sadaļas iedaļā "Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar:" otrajā 

uzskaitījuma punktā aizstāt vārdus "2013.gada 18. jūnijā apstiprināto" ar vārdiem 

"spēkā esošo", un svītrot palīgteikumu "tai skaitā ņemot Mārupes novada teritorijas 

plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakciju, kas nodota publiskajai 

apspriešanai ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.15 (sēdes 

protok.Nr.3)"; 

1.2. Darba uzdevuma 1.sadaļas iedaļā "Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar:" desmito 

uzskaitījuma punktu papildināt ar palīgteikumu sekojošā redakcijā: "nodrošinot, ka 

lokālplānojuma risinājumi nav pretrunā un tiek pielāgoti izstrādē esošā Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu aktuālajā redakcijā paredzētajiem 

apbūves nosacījumiem pēc būtības."; 

1.3. Papildināt darba uzdevumu ar 2.21 punktu sekojošā redakcijā: “2.21 Veikt to īpašumu, 

ar kuriem robežojas lokālplānojuma teritorija, īpašnieku informēšanu par 

Lokālplānojuma izstrādi un paredzēto risinājumu, tai skaitā organizējot arī šo īpašnieku 

viedokļu noskaidrošanu un iebildumu vērā ņemšanu, sniedzot argumentētu 

pamatojumu, ja iebildumi netiek ņemti vērā.”; 

1.4. Darba uzdevuma 2.3.punktā aizstāt skaitli un vārdus "3.0 redakcijā" ar vārdiem 

"aktuālajā redakcijā"; 



 
 

1.5. Izteikt Darba uzdevuma 2.9.punktu sekojošā redakcijā: "Izstrādāt lokālplānojuma 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, tai skaitā konkrētas prasības ar atļautās 

izmantošanas objektu apbūvi un transporta plūsmu saistīta vides piesārņojuma 

mazināšanai un būvju un pievedceļu attālumiem līdz dzīvojamai apbūvei vai 

attiecīgajam spēkā esošajam funkcionālajam zonējumam, kas paredz dzīvojamo 

apbūvi."; 

1.6. Papildināt darba uzdevuma 2.15.punktu ar otro teikumu sekojoši: “Papildus 

normatīvajos aktos paredzētajam, Darba uzdevuma 2.21  punkta izpildei veikt kaimiņu 

īpašumu (iekļaujot arī īpašumus, kas atrodas ielas pretējā pusē) īpašnieku informēšanu 

par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un par Lokālplānojuma projekta publisko 

apspriešanu un viedokļa noskaidrošanu.”; 

1.7. Izteikt Darba uzdevuma 3.2. punkta pirmo teikumu sekojoši: „ Paziņojumi, kas 

nosūtāmi nekustamo īpašumu, ar kuriem robežojas Lokalplānojuma teritorija, 

īpašniekiem un kas publicējami TAPIS sistēmā, vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un 

Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv: ”; 

1.8. Darba uzdevuma 4.1.sadaļas trešajā uzskaitījuma punktā svītrot palīgteikumu: ", tai 

skaitā Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.0 

redakcijas,"; 

1.9. Darba uzdevuma 4.2.2.punktā svītrot  prasību “- to nekustamo īpašumu, kurus tieši 

ietekmē lokālplānojuma risinājumi, vai kuros ir esoša dzīvojamā vai tūrisma un atpūtas 

iestāžu apbūve, īpašnieku saskaņojums uz grafiskās daļas.“ 

1.10. Darba uzdevuma 4.3.sadaļas devītajā uzskaitījuma punktā svītrot palīgteikumu: ", kas 

nosakāmi saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 

grozījumu projektā paredzēto"; 
1.11. Iekļaut Darba uzdevuma 4.4.sadaļā sekojošus prasības Pārskata par lokālplānojuma 

izstrādi sastāvam:  

1.11.1. “- ziņojums par kaimiņu īpašumu īpašnieku viedokli – veiktie informēšanas pasākumi, 

saņemtie viedokļi, risinājumu pielāgojumi vai pamatojums viedokļa vērā neņemšanai”  

1.11.2. “o kaimiņu īpašumu viedokļa noskaidrošanas dokumentācija “ 

1.11.3. “o apliecinājumi par paziņojumu nosūtīšanu”; 

1.12. Darba uzdevuma 6.punktā pie lokālplānojuma redakcijas noformējuma prasībām 

grafiskajai daļai, svītrot  trešajā uzskaitījuma punktā palīgteikumu "saskaņojot ar 

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gada grozījumu projektā 

lietotajiem apakšzonu apzīmējumiem" un svītrot pēdējā uzskaitījuma punktā 

paredzēto prasību “- to personu, kuru īpašumi tieši saistīti ar lokālplānojuma 

risinājumu, saskaņojums uz lokālplānojuma grafiskās daļas.” 

2. Noteikt, ka lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu 

“Vismaņi” (kadastra Nr._____________) un “Lidoņi” (kadastra Nr.___________), Mārupes 

novadā, teritorijai izstrāde turpināma atbilstoši apstiprinātajiem grozījumiem Darba uzdevumā 

Nr.1/3-6/8-2020. 

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt lēmuma un paziņojuma par pieņemto lēmumu par 

grozījumiem darba uzdevumā Nr. 1/3-6/8-2020 publicēšanu Mārupes novada pašvaldības 

interneta vietnē www.marupe.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Mārupes vēstis”, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam informēt Darba uzdevuma Nr. 1/3-6/8-2020 5.punktā 

norādītās institūcijas par darba uzdevuma grozījumiem.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešām lapām (pielikums Nr.16). 
 

 

17. 

Par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 1/3-6/7-2020 lokālplānojuma izstrādei teritorijas 

plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.______________) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Deputāte N.Millere interesējas, kāpēc tiek grozīti darba uzdevumi? 
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P.Pikše norāda, ka bija ieliktas iekšā prasības, kas neatbilst MK noteikumiem par plānošanas 

dokumentu izstrādi. 

Deputāts J.Lībietis interesējas, kāpēc šādas prasības tika ieliktas? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs informē, ka komitejā jau diskutēja par šo jautājumu, lūdza attīstības nodaļu 

koriģēt atsauces uz teritorijas plānojuma grozījumiem. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča), „pret”  

nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt sekojošus grozījumus lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts teritorijas plānojums  

nekustamā īpašuma “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr._____________), teritorijā, izstrādes 

Darba uzdevumā Nr. Nr. 1/3-6/7-2020: 

1.1. Darba uzdevuma 1.sadaļas iedaļā "Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar:" otrajā 

uzskaitījuma punktā aizstāt vārdus "2013.gada 18. jūnijā apstiprināto" ar vārdiem "spēkā 

esošo", un svītrot palīgteikumu "tai skaitā ņemot Mārupes novada teritorijas plānojuma 

2014.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakciju, kas nodota publiskajai apspriešanai ar Mārupes 

novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.15 (sēdes protok.Nr.3)"; 

1.2. Darba uzdevuma 1.sadaļas iedaļā "Lokālplānojums izstrādājams saskaņā ar:" desmito 

uzskaitījuma punktu papildināt ar palīgteikumu sekojošā redakcijā: "nodrošinot, ka 

lokālplānojuma risinājumi nav pretrunā un tiek pielāgoti izstrādē esošā Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu aktuālajā redakcijā paredzētajiem 

apbūves nosacījumiem pēc būtības."; 

1.3. Papildināt darba uzdevumu ar 2.21 punktu sekojošā redakcijā: “2.21 Veikt to īpašumu, ar 

kuriem robežojas lokālplānojuma teritorija, īpašnieku informēšanu par Lokālplānojuma 

izstrādi un paredzēto risinājumu, tai skaitā organizējot arī šo īpašnieku viedokļu 

noskaidrošanu un iebildumu vērā ņemšanu, sniedzot argumentētu pamatojumu, ja iebildumi 

netiek ņemti vērā.”; 

1.4. Darba uzdevuma 2.3.punktā aizstāt skaitli un vārdus "3.0 redakcijā" ar vārdiem "aktuālajā 

redakcijā"; 

1.5. Izteikt Darba uzdevuma 2.9.punktu sekojošā redakcijā: "Izstrādāt lokālplānojuma teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumus, tai skaitā konkrētas prasības ar atļautās izmantošanas 

objektu apbūvi un transporta plūsmu saistīta vides piesārņojuma mazināšanai un būvju un 

pievedceļu attālumiem līdz dzīvojamai apbūvei vai attiecīgajam spēkā esošajam 

funkcionālajam zonējumam, kas paredz dzīvojamo apbūvi."; 

1.6. Papildināt darba uzdevuma 2.15.punktu ar otro teikumu sekojoši: “Papildus normatīvajos 

aktos paredzētajam, Darba uzdevuma 2.21  punkta izpildei veikt kaimiņu īpašumu īpašnieku 

informēšanu par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un par Lokālplānojuma projekta 

publisko apspriešanu un viedokļa noskaidrošanu.”; 

1.7. Izteikt Darba uzdevuma 3.2. punkta pirmo teikumu sekojoši: „ Paziņojumi, kas nosūtāmi 

nekustamo īpašumu, ar kuriem robežojas Lokalplānojuma teritorija, īpašniekiem un kas 

publicējami TAPIS sistēmā, vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un Mārupes novada mājas 

lapā  www.marupe.lv: ”; 

1.8. Darba uzdevuma 4.1.sadaļas trešajā uzskaitījuma punktā svītrot palīgteikumu: ", tai skaitā 

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 3.0 redakcijas,"; 

1.9. Darba uzdevuma 4.2.2.punktā svītrot  prasību “- to nekustamo īpašumu, kurus tieši ietekmē 

lokālplānojuma risinājumi, vai kuros ir esoša dzīvojamā vai tūrisma un atpūtas iestāžu 

apbūve, īpašnieku saskaņojums uz grafiskās daļas.“ 

1.10. Darba uzdevuma 4.3.sadaļas devītajā uzskaitījuma punktā svītrot palīgteikumu: ", kas 

nosakāmi saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 

projektā paredzēto"; 

1.11. Iekļaut Darba uzdevuma 4.4.sadaļā sekojošus prasības Pārskata par lokālplānojuma izstrādi 

sastāvam:  
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1.11.1. “- ziņojums par kaimiņu īpašumu īpašnieku viedokli – veiktie informēšanas 

pasākumi, saņemtie viedokļi, risinājumu pielāgojumi vai pamatojums viedokļa vērā 

neņemšanai”  

1.11.2. “o kaimiņu īpašumu viedokļa noskaidrošanas dokumentācija “ 

1.11.3. “o apliecinājumi par paziņojumu nosūtīšanu”; 

1.12. Darba uzdevuma 6.punktā pie lokālplānojuma redakcijas noformējuma prasībām 

grafiskajai daļai, svītrot  trešajā uzskaitījuma punktā palīgteikumu "saskaņojot ar Mārupes 

novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gada grozījumu projektā lietotajiem apakšzonu 

apzīmējumiem" un svītrot pēdējā uzskaitījuma punktā paredzēto prasību “- to personu, kuru 

īpašumi tieši saistīti ar lokālplānojuma risinājumu, saskaņojums uz lokālplānojuma 

grafiskās daļas.” 

2. Noteikt, ka lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā 

“Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr._____________) izstrāde turpināma atbilstoši 

apstiprinātajiem grozījumiem Darba uzdevumā Nr.1/3-6/7-2020. 

3. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt lēmuma un paziņojuma par pieņemto lēmumu 

par grozījumiem darba uzdevumā Nr. 1/3-6/7-2020 publicēšanu Mārupes novada pašvaldības 

interneta vietnē www.marupe.lv, pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Mārupes vēstis”, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

4. Lokālplānojuma izstrādes vadītājam informēt Darba uzdevuma Nr. 1/3-6/7-2020 6.punktā 

norādītās institūcijas par darba uzdevuma grozījumiem.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.17). 
 

 

18. 

Par nekustamā īpašuma Krones ielā 23, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.__________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā. 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Krones ielā 23, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.____________, daļas aptuveni ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

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

pieņemšanu dāvinājumā no L. R., personas kods ______________, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un L. R., personas kods ___________, paredzot kārtību, kādā 

pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka 

gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Krones ielā 23, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr._____________, daļām aptuveni _____ ha un ____ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Krones ielā 23, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. ___________, daļas aptuveni  ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) 

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

zemes robežu plānu izstrādi. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.18). 
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19. 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___________) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Deputāts N.Orleāns interesējas vai tad, kad notiks lokālplānojuma apspriešana, kaimiņi vai piegulošās 

teritorijas īpašnieki iesūtīs savus priekšlikumus, vai deputāti vēlreiz redzēs tos?  

Teritorijas plānotāja D.Žīgure informē, ka šis ir lēmums tikai par lokālplānojuma uzsākšanu, darba 

uzdevums, tas paredz nodrošināt visu procesu likumā paredzētajā kārtībā. Kad ir izstrādāta 

lokālplānojuma redakcija, tā tiek iesniegta domē, domē tā tiek izvērtēta, Attīsības komitejā tiek vērtēts, 

vai šādā redakcijā nodot publiskai apspriešanai, tad visi var sniegt savus iebildumus un priekšlikumus, 

dome tos skata apkopojuma veidā. Skata un lemj vai ņemt vērā, vai nē, diskutē par priekšlikumiem. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

Atturas puide kirilovs orleans 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča),(Jānis 

Lagzdkalns, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-

2026.gadam”, izstrādi nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.______________) teritorijā.  

2. Noteikt, ka lokālplānojuma izstrādē jāievēro Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2026.gadam, nodrošinot, ka lokālplānojuma risinājumi nav pretrunā un tiek pielāgoti izstrādē esošā 

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu aktuālajā redakcijā 

paredzētajiem risinājumiem atļautajai izmantošanai un apbūves nosacījumiem pēc būtības. 

3. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/12-2020 un noteikt lokālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.____________), teritorijai ___ ha platībā. 

4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

5. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

ar nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.______________), īpašniekiem, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz piecpadsmit lapām (pielikums Nr.19). 

 

 

20. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra 

Nr.______________, un īpašuma ar kadastra Nr._____________, Mārupē, Mārupes novadā, 

teritorijai 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.____________, un 

īpašuma ar kadastra Nr._____________, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai. 



 
 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/11-2020 un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.________________, un īpašuma 

ar kadastra Nr.____________, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai ___ ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.____________, un īpašuma ar 

kadastra Nr._______________, Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem  SIA “E. SM”, reģ.Nr. 

_____________, D. E., personas kods ______________ un A. K., personas kods 

______________, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām (pielikums Nr.20). 

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

21. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Izglītības dienestā 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Deputāte N.Millere interesējas, ko šis darbinieks darīs? 

Deputāte S.Sakoviča informē, ka šis darbinieks būs palīgs vadītājam, pamatā būs darbs ar privātajiem 

bērnudārziem, nodarbosies ar rēķinu sagatavošanu un ievadišanu privātajiem bērnudārziem. 

Iepriekšējais darbinieks pāries uz Administratīvo komisiju, pilnas slodzes darbā. 

Deputāte N.Millere jautā, vai rēķinus nesagatavo grāmatvedība? 

Deputāte L.Kadiģe norāda, ka rēķinu saskaņošanai ir divas pakāpes. Ka grāmatvede pārskaita naudu, 

tas ir galējais variants. Tiek noslēgti līgumi ar 78 privātajiem bērnudārziem, ar 150 privātajām 

auklēm un vairāk kā 20 privātajām iestādēm. Nāk rēķins par katru bērnu, jāpārbauda, vai ir deklarēts 

Mārupē, jāpārbauda apmeklējumu, līguma numuri, kad viss ir pārbaudīts, tikai tad rēķins nonāk 

grāmatvedībā. Darba apjoms ir ļoti liels. Līdz šim to veica un uz pusslodzi strādāja Administratīvās 

komisijas sekretāre Līga Ēķe. Ar 1,jūliju stājas spēkā korekcijas Administratīvajā likumā. 

Administratīvajā komisijā ir būtiski palielinājies darba apjoms. Šī pusslodze tiek noņemta un 

darbiniece pāriet uz pilnu slodzi Administratīvajā komisijā, līdz ar to, šī jaunā amata vieta ir 

nepieciešama.  

Deputāts A.Puide jautā, vai šis jautājums tika skatīts Attīstības un vides jautājumu komitejā? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs precizē, ka šo jautājumu skatīja Izglītības un sociālo jautājumu komitejā. 

Deputāts M.Puide norāda, ka nepieciešams labojums, jo ir atsauce uz Attīstības un vides jautājumu 

komiteju. 

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka jāizlabo tehniska kļūda, jo šo jautājumu skatīja Sociālās, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. 

Deputāti vienojas, ka jākoriēģē tehniska kļūda lēmumā. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. No 2020.gada 1.septembra Mārupes novada Izglītības dienestā izveidot jaunu amata vietu 

Izglītības darba speciālists (profesijas kods 2422 42) 29.saime, II līmenis, 10.mēnešalgu grupa. 

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.21). 

 

 

http://www.marupe.lv/


 
 

22. 

Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Deputāts A.Puide interesējas, ko ziņo Bartuševičas kundze. Pieļauju, ka viņa ziņoja komitejā, kurā es 

nepiedalījos. Ko tieši viņa ziņoja? 

Deputāte S.Sakoviča norāda, ka bija priekšlikums, lai katru gadu nav jāpārslēdz līgums. 

Deputāti vienojas, ka jākoriēģē tehniska kļūda lēmumā. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt šādu privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra (turpmāk  - Sporta 

centrs) sniegtajiem maksas pakalpojumiem:  

1.1. Vispusīgās fiziskās sagatavotības interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 

21% apmērā vienam audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.2. Vieglatlētikas interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.3. Futbola interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.4. Volejbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.5. Basketbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.6. Taekvondo interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī. 

2. Līdzmaksājums tiek veikts kārtībā, kāda tiek atrunāta atsevišķā līgumā, kuru slēdz Sporta centrs un 

audzēknis vai viņa likumiskais pārstāvis. 

3. Līdzmaksājums tiek piemērots laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību gada 

31.maijam, par 1.3 punktā minēto izglītības apakšprogrammu līdz 30.jūnijam, neatkarīgi no tā, kad 

ir noslēgts līgums ar Sporta centru, ja audzēknis ir uzsācis apmeklēt nodarbības pirms mācību gada  

1.oktobra. Ja audzēknis ir uzņemts kādā 1.punktā minētajā izglītības apakšprogrammā pēc mācību 

gada  1.oktobra, līdzmaksājums par mēnesi, kurā notika uzņemšana, tiek aprēķināts proporcionāli 

pilnajām kalendārajām nedēļām, sākot ar uzņemšanas datumu. 

4. Līdzmaksājums ir aprēķināms kā nedalīta mēneša abonementa maksa 3.punkta pirmajā teikumā 

norādītajā laika periodā, nav pieļaujama līdzmaksājuma dalīšana proporcionāli faktiskam 

apmeklējumam pa dienām, izņemot 3.punkta otrajā teikumā un 5.punktā paredzētos gadījumus. 

5. Līdzmaksājums tiek pārrēķināts nākamajam mēnesim, par kuru norēķins nav bijis veikts, ja 

audzēknis nav apmeklējis nodarbības ne mazāk kā divas pilnas kalendārās nedēļas slimības dēļ un 

pirmajā apmeklējuma dienā pēc pārtraukuma ir iesniedzis ārsta izziņu papīra vai elektroniskā veidā.  

6. Atbrīvot no lēmuma 1.punktā noteiktā pienākuma veikt līdzmaksājumu: 

6.1. Trūcīgas un maznodrošinātas personas; 

6.2. Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus; 

6.3. Sporta centra audzēkņus, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas jauniešu izlases 

komandas (sākot no U14) kandidāti, pamatojoties uz attiecīgas Latvijas Republikā atzītās 

federācijas izziņu; 

6.4. Bērnus invalīdus; 

6.5. Audzēkņus no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāki bērni, ja ir uzrādīta 3 + Ģimenes karte, kurā 

ir ierakstīts attiecīgs audzēknis; 

6.6. Mārupes Sporta centra darbinieku bērnus, ja bērnam nav neattaisnotu nodarbību kavējumu. 

7. Samazināt lēmuma 1.punktā noteikto līdzmaksājumu: 



 
 

7.1. par 50% - audzēknim, kura brālis vai māsa apgūst vismaz vienu 1.punktā minēto interešu 

izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par pakalpojumu 1.punktā apstiprināto 

līdzmaksājumu  pilnā apmērā; 

7.2. Par 50% - audzēknim, kurš pats apgūst papildus vismaz vienu 1.punktā minēto interešu 

izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par vismaz vienu pakalpojumu 1.punktā 

apstiprināto līdzmaksājumu  pilnā apmērā.  

8. Lai saņemtu atbrīvojumu (6.punkts) vai atvieglojumu (7.punkts), audzēknim vai viņa likumiskajam 

pārstāvim ir jāiesniedz Sporta centrā rakstisks iesniegums, pievienojot iesniegumā norādīta 

atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanu apliecinošu dokumentu. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma 

piemērošanas fakta apliecināšana ir Sporta centra kompetencē vai šo faktu apliecinošā dokumenta 

izdēvējiestāde ir kāda cita Mārupes novada domes dibinātā iestāde vai tās struktūrvienība, 

iesniegumā atsevišķi ir norādāms šis apstāklis un pats dokuments nav pievienojams. Ja atvieglojuma 

vai atbrīvojuma piešķiršanas pamats ir radies pēc līguma noslēgšanas ar Sporta centru, tai skaitā ir 

iesniegts atvieglojuma vai atbrīvojuma piešķiršanu pamatojošs dokuments, kura iesniegšanas 

pienākums gulstas uz audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi, atvieglojumu vai atbrīvojumu piemēro 

ar nākamo mēnesi pēc attiecīga pamata rašanas brīža vai to pamatojoša dokumenta iesniegšanas 

brīža, veicot atbilstošus grozījumus noslēgtajā līgumā.  

9. Līgums netiek noslēgts vai pagarināts līguma darbības periods, ja nav saņemts iesniegums un 

iesniegta ģimenes ārsta zīme un sporta ārsta izziņa. 

10. Līgums ar personām, kuras iepriekšējā mācību gadā nodarbības apmeklēja neregulāri, kā arī ar 

personām, kuras tika atskaitītas ar Sporta Centra Treneru padomes lēmumu, noslēdz tikai tad, ja uz 

1.oktobri izvēlētajā apakšprogrammā ir vakanta vieta. 

11. Līgums tiek noslēgts uz katra mācību gada periodu no 1.oktobra līdz  31.maijam, par 1.3 punktā 

minēto apakšprogrammu līdz 30.jūnijam.  

12. 12.Līgums netiek noslēgts ar personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret Sporta centru. 

13. Persona nedrīkst apgūt neapmaksātu interešu izglītības programmu.  

14. Līdzmaksājuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Sporta centrs. 

15. Atzīt Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.19 (sēdes protokols Nr.8) par spēku 

zaudējušu.  

16. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.22). 

 

 

23.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt J. O., personas kods ___________, finansiālu atbalstu  300 euro (trīs simti euro) apmērā, 

lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2020.gadā. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar J. O., 

personas kods ____________ un biedrību “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, 

reģ.nr.______________. 

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

biedrībai “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ.Nr.__________, uz tās rēķinā norādīto 

bankas kontu. 

4. J. O., personas kods ____________, un biedrībai “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, 

reģ.Nr.___________, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, J. O., personas kods ______________, 



 
 

un biedrībai “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ.Nr.___________, abiem kopā solidāri 

vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai 

piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.23.1). 

 

 

 

 

23.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), (Guntis Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvalsībā” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M. Š., personas kods _____________, finansiālu atbalstu 360 euro apmērā, lai segtu 

izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2020.gadā, saskaņā ar piestādīto 

izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas 

ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50% apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M. Š., 

personas kods ____________, likumisko pārstāvi (māti) A. Š., 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. M. Š., personas kods ____________, likumiskajai pārstāvei (mātei) A. Š., 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 M. Š., personas kods 

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

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

atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.23.2). 

 

 

 

23.3 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt N. M., personas kods ____________, finansiālu atbalstu  160 euro (viens simts 

sešdesmit euro) apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus, kas saistīti ar dalību 

autokrosa sacensībās 2020.gadā. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar N. M., 

personas kods _____________. 

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

_____________, uz kontu A/S “S. B.”, Nr.____________________, likumā noteiktajā 

kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. N. M., 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, N. M., personas kods 

______________,  ir pienākums atmaksāt Mārupes novada Domes piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.23.3). 

 

 

 

 

24. 

Par grozījumiem 2020.gada 29.janvāra lēmumā Nr.30.1 par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāte D.Štrodaha atstāj domes sēdes telpu 

un balsojumā nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns, 

Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu Nr. 30.1 (sēdes protokola 

Nr.2) un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā:  

“Piešķirt S. K., personas kods _______________, finansiālu atbalstu 160,00 euro (viens simts 

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

sportista dalību Eiropas jauniešu meistarsacīkstēs boulingā no 2021.gada 26.marta līdz 

03.aprīlim Tilburgā. ” 

2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas brīža Administratīvajā rajona 

tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā).  

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.24). 

 

 

Deputāte D.Štrodaha ierodas domes sēdē, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 



 
 

 

25. 

Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mārupes BMX klubs” deleģēšanas līguma izpildei 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Deputāts Guntis Ruskis aicina klātesošos piedalīties pasākumā un paziņo, ka balsojumā par šo lēmumu 

nepiedalās. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere), (Guntis Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvalsībā” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr.40008158108, finansējumu 10 000,00 

euro (desmit tūkstoši euro 00 centi) Mārupes BMX  kluba 10.gadu jubilejas sacensību 

organizēšanai 2020.gada 12.septembrī,  Mārupes novadā, “Tīraines dārzi-6” saskaņā ar 

piestādīto izdevumu tāmi, paredzot, ka no pašvaldības finansējuma tiek atbalstītas sekojošas 

izmaksas medicīniskā personāla, komentētāju, tiesnešu apmaksa, mārketinga pakalpojumu 

izmaksas, balvu fonda izmaksas, naudas balvas izmaksas, kausu un medaļu izmaksas, 

mūzikas atskaņošanas publiskā vietā izmaksas, foto, video tiešraides izmaksas un mūziķu, 

dīdžeju finansēšana. 

2. Finansējumu izmaksāt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr.40008158108, 10 (desmit) 

darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.25). 

 

 

 

26. 

Par Jaunmārupes pamatskolas stadiona nodošanu biedrībai „Jaunmārupe Skrien!” īslaicīgā 

bezatlīdzības lietošanā sacensību rīkošanai 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1. 1.Atļaut biedrībai “Jaunmārupe Skrien!”, Reģ.Nr.40008294307, 2020.gada 29.augustā no 

plkst.07.00 līdz plkst.15.00 bez atlīdzības izmantot pašvaldības nekustamo īpašumu  Īvju 

ielā 5 (Jaunmārupes pamatskolas stadions), Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kad.nr. 

_____________, publiska pasākuma – “Tautas skrējiens “Mārupe 2020”” organizēšanai.  

2. Mārupes Sporta centram nodrošināt nekustamā īpašuma Īvju ielā 5, Jaunmārupē, Mārupes 

novadā, ar kad.nr.____________,  nodošanu biedrībai “Jaunmārupe Skrien!”, 

Reģ.Nr.40008294307, ne vēlāk kā vienu dienu pirms tā izmantošanas uzsākšanas un 

pieņemšanas atpakaļ no biedrības “Jaunmārupe Skrien!”, Reģ.Nr.40008294307, ne vēlāk 

kā vienu dienu pēc izmantošanas pabeigšanas, par visu izmantošanas laiku, ieskaitot 

pieņemšanas un nodošanas dienas, noslēdzot īpašuma patapinājuma līgumu.  

3. Biedrībai “Jaunmārupe Skrien!”, Reģ.Nr.40008294307, ar nekustamā īpašuma Īvju ielā 5 

(Jaunmārupes pamatskolas stadions), Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kad.nr. 

__________________, pieņemšanas brīdi līdz tā nodošanas brīdim  nodrošināt tā 

uzturēšanu, patstāvīgi sedzot ar to saistītos izdevumus.  

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.26). 

https://www.kadastrs.lv/properties/search?cad_num=80760110084&login_latvija_lv=False


 
 

 

 

 

27. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Ņ. A. 

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ņ. A., personas kods ________________, īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo 

platību – dzīvokļa īpašums Nr.___, Skultes iela 12, Skultē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.______________, ar kopējo platību ___ m2. 

2. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi ar īrnieka tiesībām ierosināt līguma pagarināšanu. 

3. Uzdod Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar Ņ. A., personas kods 

__________________, dzīvojamās telpas īres līgumu.    

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.27). 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

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

Ziņo komitejas vadītājas vietniece S.Sakoviča 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmuma Nr.21 (sēdes prot.Nr.8) 

14.punktu šādā redakcijā:  

“14. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 1 583,67 EUR apmērā.” 

2. Par minēto lēmumu informēt biedrību „LIdomas”.  

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

 

 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

29.1 

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

dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Deputāts A.Puide interesējas, vai tiesas spriedumā bija ierakstīts, ka jāatbrivo no saistībām? 



 
 

Juriste G.Sušiņina norāda, ka no visām kreditoru prasībām, kas bija pieteiktas. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. dzēst I. S., personas kods _______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 81.99 Eur 

(astoņdesmit viens euro un 99 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 77.47 (septiņdesmit 

septiņi euro un 47 centi) par nekustamo īpašumu Martas ielā 22, Mārupe, Mārupes novads, 

kadastra Nr._____________, kas izveidojies no 2012.gada 1.janvara līdz 2012.gada 

30.septembrim.  

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

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, 

kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam 

turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par 

katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma 

naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.29.1). 

 

 

29.2 

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

dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds 

Orleāns, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. dzēst M. S., personas kods ______________, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 

136.64 Eur (viens simts trīsdesmit seši euro un 64 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 

10.69 (desmit euro un 69 centi) par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela ___, Mārupe, Mārupes 

novads, kadastra Nr._____________, kas izveidojies par 2016.gadu trešo un ceturto 

ceturksni.  

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

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, 

kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam 

turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par 

katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma 

naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.29.2). 

 

 



 
 

 

 

 

29.3 

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

dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns, 

Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. dzēst I. Š., personas kods ______________, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 

107.10 Eur (viens simts septiņi euro un 10 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 12.88  

(divpadsmit euro un 88 centi) par nekustamo īpašumu Mazā Spulgu ielā ___, Mārupe, 

Mārupes novads, kadastra Nr._____________, Nr.______________, kas izveidojies par 

2012.gadu.  

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

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, 

kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam 

turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par 

katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma 

naudas apmēru. 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.29.3). 

 

 

 

 

29.4 

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

dzēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns, 

Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst A/S “L. & C.” reģistrācijas  Nr.____________ nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparādu 2900.26 Eur (divi tūkstoši deviņi simti euro un 26 centi) un ar to saistīto 

nokavējuma naudu 262.78 Eur (divi simti sešdesmit divi euro un  78 centi).  

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

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, 

kas nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu  pamatparādam 

turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par 

katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma 

naudas apmēru. 



 
 

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

fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma 

nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.29.4). 

 

 

Darba kārtības 30.punkts tika apvienots ar 22.punktu. 

 

30. 

Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar - balsīm „par” (  ), „pret”  -,  „atturas” –, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt šādu privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra (turpmāk  - 

Sporta centrs) sniegtajiem maksas pakalpojumiem:  

1.1. Vispusīgās fiziskās sagatavotības interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + 

PVN 21% apmērā vienam audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.2. Vieglatlētikas interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.3. Futbola interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR + PVN 21% apmērā vienam 

audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.4. Volejbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.5. Basketbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendārajā mēnesī; 

1.6. Taekvondo interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendārajā mēnesī. 

2. Līdzmaksājums tiek veikts kārtībā, kāda tiek atrunāta atsevišķā līgumā, kuru slēdz Sporta 

centrs un audzēknis vai viņa likumiskais pārstāvis. 

3. Līdzmaksājums tiek piemērots laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību gada 

31.maijam, par 1.3 punktā minēto izglītības apakšprogrammu līdz 30.jūnijam, neatkarīgi no 

tā, kad ir noslēgts līgums ar Sporta centru, ja audzēknis ir uzsācis apmeklēt nodarbības pirms 

mācību gada  1.oktobra. Ja audzēknis ir uzņemts kādā 1.punktā minētajā izglītības 

apakšprogrammā pēc mācību gada  1.oktobra, līdzmaksājums par mēnesi, kurā notika 

uzņemšana, tiek aprēķināts proporcionāli pilnajām kalendārajām nedēļām, sākot ar 

uzņemšanas datumu. 

4. Līdzmaksājums ir aprēķināms kā nedalīta mēneša abonementa maksa 3.punkta pirmajā 

teikumā norādītajā laika periodā, nav pieļaujama līdzmaksājuma dalīšana proporcionāli 

faktiskam apmeklējumam pa dienām, izņemot 3.punkta otrajā teikumā un 5.punktā 

paredzētos gadījumus. 

5. Līdzmaksājums tiek pārrēķināts nākamajam mēnesim, par kuru norēķins nav bijis veikts, ja 

audzēknis nav apmeklējis nodarbības ne mazāk kā divas pilnas kalendārās nedēļas slimības 

dēļ un pirmajā apmeklējuma dienā pēc pārtraukuma ir iesniedzis ārsta izziņu papīra vai 

elektroniskā veidā.  

6. Atbrīvot no lēmuma 1.punktā noteiktā pienākuma veikt līdzmaksājumu: 

1.1. Trūcīgas un maznodrošinātas personas; 

1.2. Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus; 

1.3. Sporta centra audzēkņus, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas jauniešu 

izlases komandas (sākot no U14) kandidāti, pamatojoties uz attiecīgas Latvijas 

Republikā atzītās federācijas izziņu; 

1.4. Bērnus invalīdus; 



 
 

1.5. Audzēkņus no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāki bērni, ja ir uzrādīta 3 + Ģimenes 

karte, kurā ir ierakstīts attiecīgs audzēknis; 

1.6. Mārupes Sporta centra darbinieku bērnus, ja bērnam nav neattaisnotu nodarbību 

kavējumu. 

7. Samazināt lēmuma 1.punktā noteikto līdzmaksājumu: 

1.1. par 50% - audzēknim, kura brālis vai māsa apgūst vismaz vienu 1.punktā minēto 

interešu izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par pakalpojumu 

1.punktā apstiprināto līdzmaksājumu  pilnā apmērā; 

1.2. Par 50% - audzēknim, kurš pats apgūst papildus vismaz vienu 1.punktā minēto 

interešu izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par vismaz vienu 

pakalpojumu 1.punktā apstiprināto līdzmaksājumu  pilnā apmērā.  

8. Lai saņemtu atbrīvojumu (6.punkts) vai atvieglojumu (7.punkts), audzēknim vai viņa 

likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz Sporta centrā rakstisks iesniegums, pievienojot 

iesniegumā norādīta atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanu apliecinošu dokumentu. Ja 

atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas fakta apliecināšana ir Sporta centra kompetencē 

vai šo faktu apliecinošā dokumenta izdēvējiestāde ir kāda cita Mārupes novada domes 

dibinātā iestāde vai tās struktūrvienība, iesniegumā atsevišķi ir norādāms šis apstāklis un 

pats dokuments nav pievienojams. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma piešķiršanas pamats ir 

radies pēc līguma noslēgšanas ar Sporta centru, tai skaitā ir iesniegts atvieglojuma vai 

atbrīvojuma piešķiršanu pamatojošs dokuments, kura iesniegšanas pienākums gulstas uz 

audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi, atvieglojumu vai atbrīvojumu piemēro ar nākamo 

mēnesi pēc attiecīga pamata rašanas brīža vai to pamatojoša dokumenta iesniegšanas brīža, 

veicot atbilstošus grozījumus noslēgtajā līgumā.  

9. Līgums netiek noslēgts vai pagarināts līguma darbības periods, ja nav saņemts iesniegums 

un iesniegta ģimenes ārsta zīme un sporta ārsta izziņa. 

10. Līgums ar personām, kuras iepriekšējā mācību gadā nodarbības apmeklēja neregulāri, kā 

arī ar personām, kuras tika atskaitītas ar Sporta Centra Treneru padomes lēmumu, noslēdz 

tikai tad, ja uz 1.oktobri izvēlētajā apakšprogrammā ir vakanta vieta. 

11. Līgums tiek noslēgts uz katra mācību gada periodu no 1.oktobra līdz  31.maijam, par 1.3 

punktā minēto apakšprogrammu līdz 30.jūnijam.  

12. 12.Līgums netiek noslēgts ar personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret Sporta 

centru. 

13. Persona nedrīkst apgūt neapmaksātu interešu izglītības programmu.  

14. Līdzmaksājuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Sporta centrs. 

15. Atzīt Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.19 (sēdes protokols Nr.8) par 

spēku zaudējušu.  

16. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.30). 

 

 

 

31. 

Par grozījumiem  Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos un par 

kompensācijas izmaksu Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Lēmumprojekts sagatavots, nosakot, ka policijas darbiniekiem tiek veikta samaksa par laiku, kad 

izmanto pusdienu pārtraukumu. Ir sagatavots kompensācijas aprēķins, lai samaksātu nesamaksāto 

naudu par to periodu, kad bija darbā un viņiem nebija samaksāts. Policijas darbinieki bija iesnieguši 

iesniegumus un ņemot vērā iepriekšējos tiesas spriedumus, tiek sagatavots lēmums, lai izmaksātu naudu. 

Deputāts N.Orleāns norāda, ka tā nav doomes kompetence, tā ir izpilddirektora kompetence, viņam 

vajadzēja samaksāt. 

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka bija tiesvedības citās pašvaldībās. Augstākā Tiesa peņēma lēmumus 

kompensēt šo nesamaksāto daļu. Tas ir par pamatu, kāpēc groza policistu darba kārtību.  

Deputāte N.Millere informē, ka izlasot pašvaldības policijas darba kārtības noteikumus, redz dusmas, 

darbinieki tiek sodīti par to, ka viņi prasa to, kas viņiem pienākas. Viņi izjūt mobingu.  

Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina norāda, ka šo punktu vēlas policijas darbinieki, par 4.2 prim 

punktu. Bija darbiniekiem labvēlīgs, bija pusdienu pārtraukums ar tiesībām atstāt darba vietu. Bet esot 

pārtraukumā, policijas darbinieki gaida norīkojumu, ka tiks norīkots. Viņi grib, lai par to maksā. Pie 



 
 

esošās redakcijas ir grūti samaksāt. Pārtraukumā, ja būs likts aiziet, viņiem būs jāiet. Šis punkts ļaus 

viņiem ieskaitīt apmaksātajā darba laikā šo pārtraukumu. 

Deputāte N.Millere interesējas, vai ar policijas darbiniekiem tas ir saskaņots? 

Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina norāda, ka tas ir saskaņots.  

Deputāts J.Lībietis norāda, kas tas ir izpilddirektora kompetencē. 

Juridiskās nodaļas vadītāja G.Sušiņina informē, ka deputātiem ir jālemj, jo izpilddirektoram nav 

naudas, lai izpilditu lēmumus. Šī nauda nav deputātiem jāapstiprina, arī darba pienākumus 

neapstiprina. Jāstiprina instrukcija, ka jāttiecina to uz 1.jūliju. Izpilddirektoram noteikts organizēt 

izmaksu, bet lai viņš var organzēt šādu rīkojumu, ir jāpiešķir nauda. Katram policijas darbiniekam ir 

izrēķināta naudas summa. 

Deputāts A.Puide norāda, ka šodien lemj par budžetu, summām, vienmēr viss ir bijis kārtībā, bet 

izrādās, ka bez deputātiem nevar izlemt. Šodien beidzot tā problēma ir novērsta, vai pēc trīs mēnešiem 

atgriezīsimies pie šīs problēmas? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs apstiprina, ka problēma ir novērsta. Policijas darbinieki visā Pierīgā sāka 

tiesas procesus. Augstākā Tiesa pieņēma vienāda veida lēmumus, ka policijas darbinieks darbā ir 

nodots priekšnieka rīcībā, ka viņš jebkurā brīdī var tikt izsaukts. Runājam par pašvaldības policiju. 

Deputāte N.Millere vēlas precizēt, vai tie policijas darbinieki, kuri nav versušies uz tiesu, tiem jāvēršas, 

lai viņiem izmaksātu šo naudu? 

Juriste G.Sušiņina norāda, ka visi policijas darbinieki ir iekļauti lēmumā. Pirms izmaksas tiks 

sagatavots iesniegums VID, lai viņi izskaidro, kā izpildīt šo lēmumu, jautāsim par konkrētu izmasku 

veikšanu, kā to nodrošināt, pamatajoties uz normatīvajiem aktiem. Visi policijas darbinieki ir ielikti 

lēmumā, ar laika nobīdi divi gadi no šī gada 1.jūlija.  

Deputāts N.Orleāns interesējas, ja tagad nolemj maksāt, tad sūtīs uz VID, ar lūgumu, lai norāda, kā 

maksāt, bet ja tiek nolemts nemaksāt, tad ir tiesvedība? 

Juriste G.Sušiņina informē, ka tiesa ir nolēmusi samaksāt atsevišķiem darbiniekiem, līdz 2019.gada 

30.augustam.  

Deputāts A.Puide interesējas, ja šodien lēmums ir līdz konkrētam datumam, vai ir visi jautājumi 

atrunāti, lai nav domstarpību. 

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka domastarpību nav. Runa ir par tiem policijas darbiniekiem, kuri 

nāk uz dežūrdaļu.  

Deputāts A.Puide interesējas, vai policijas darbiniekiem viss ir sakārtots ar virsstundām? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs norāda, ka attiecībā par virsstundām, tās tiek izlīdzinātas četru mēnešu laikā.  

Deputāte N.Millere norāda, ka viņai ir zināms, ka policijas darbinieki no vadības puses izjūt 

negativitāti, mobingu. Vārdus nesaukšu. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos, kas apstiprināti ar 

Mārupes novada Domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr.24 (sēdes prot.Nr.7, pielikums 

Nr.24) 4.2.1punktu  un izteikt  to šādā redakcijā:  

“4.2.1 Atpūtas laikā Darbinieks atrodas darba devēja rīcībā. Noteikumu 4.2.3.punktā noteiktos 

pārtraukumus ieskaita darba laikā.” 

2. Piemērot lēmuma 1.punktu ar 2020.gada 1.jūliju.  

3. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai nodrošināt Mārupes novada pašvaldības 

policijas Darba kārtības noteikumu konsolidētas redakcijas sagatavošanu.  

4. Mārupes novada pašvaldības policijas priekšniekam Jurim Jēkabsonam nodrošināt Mārupes 

novada pašvaldības policijas darbinieku iepazīstināšanu ar grozījumiem Mārupes novada 

pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumos.  

5. Mārupes novada domes izpilddirektoram K.Ločam organizēt kompensācijas izmaksu 

pašvaldības policijas darbiniekiem saskaņā ar pielikumā pievienoto sarakstu par laika 

periodu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijam.  

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.31). 



 
 

 

 

 

32. 

Par paraksta apliecināšanas maksas noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu 

vai Satversmes grozījumu projektu Mārupes novada bāriņtiesā vai dzīvesvietas 

deklarēšanas vietā Mārupes novada Domē 1,42 euro. 

2. Atcelt Mārupes novada domes 2015.gada 25.marta lēmumu Nr.21 (prot.Nr.4) “Par paraksta 

apliecināšanas maksas noteikšanu”. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.32). 

 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

33. 

Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, Nr._________, 

_____________ domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, 

Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, 

Mārupes novads, Nr.__________, ___________ domājamās daļas, pārdodot to 

izsolē. 

2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. 

Komisijas locekļi:  

           Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

           Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš, 

       Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

       Juriste Solvita Hiršfelde . 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā 

īpašuma vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.33). 

 

 

34. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes Administratīvās komisijas nolikumā 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 



 
 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt Mārupes novada domes Administratīvās komisijas nolikumā, kas apstiprināts 

ar Mārupes novada domes 2017.gada 14.jūnija lēmumu Nr.25 (sēdes prot. Nr.9) šādus 

grozījumus: 

1.1. Aizstāt 3.1.2.punktā skaitli un vārdu “3 (trīs)” ar skaitli un vārdu “4 (četriem)”. 

1.2. Izteikt 3.4.6.punktu šādā redakcijā: 

“3.4.6. nodrošina informācijas ievadīšanu Administratīvo pārkāpumu atbalsta sistēmā par 

piemēroto administratīvo sodu un pieņemto lēmumu”. 

1.3. Aizstāt 4.7.punktā skaitli un vārdu “3 (triju)” ar skaitli un vārdu “7 (septiņu)”. 

2. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai nodrošināt Mārupes novada domes 

Administratīvās komisijas nolikuma konsolidētas redakcijas sagatavošanu. 

3. Mārupes novada domes Administratīvās komisijas nolikuma konsolidēto redakciju publicēt 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv.  

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.34). 

 

 

35. 

Par konkursu 

“Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai” 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere ), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Slēgt deleģēšanas līgumu (pielikumā), pilnvarojot veikt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 7.punktā paredzēto no pašvaldības autonomām funkcijām izrietošo pārvaldes 

uzdevumu  - veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, ar: 

1.1. Inčukalna novada pašvaldības aģentūras “Sociālās aprūpes māju “Gauja””, 

reģ.Nr.90001818186; 

1.2. Sociālās aprūpes centru “Tērvete”, reģ. Nr.90000028404; 

1.3. Engures novada pašvaldības sociālās aprūpes centru “Rauda”, reģ. Nr.90000032113. 

2. Deleģēšanas līgumu darbības termiņu noteikt 1 (viens) gads no noslēgšanas brīža.  

3. Publicēt noslēgtos Deleģēšanas līgumus Mārupes novada Domes tīmekļa vietnē. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.35). 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.16:30. 

 

Priekšsēdētājs M.Bojārs informē, ka 12.augustā notiks nākamās komiteju sēdes, 19.augustā 

plkst.15:00 nākamā domes sēde, 26.augustā notiks komiteju sēdes un 2.septembrī notiks domes sēde. 

Deputāts G.Ruskis interesējas, kad skatīs jautājumu par Smiltnieku ielu? 

Priekšsēdētājs M.Bojārs informē, ka 14.augustā būs darba grupas sēde, kurā varēs piedalīties, 

tajā arī deputāti varēs izskatīt iesniegtos priekšlikumus. 

 

Pielikumā apstiprināti 34 (trīsdesmit četri) domes sēdes lēmumi (22. un 30 punkti tika apvienoti). 

 

Domes priekšsēdētājs:                              Mārtiņš Bojārs 

http://www.marupe.lv/


 
 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:                              Kristīne Štrāla 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 5.augustā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


