SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2020.gada 28.oktobrī

Nr.20

Domes sēde notiek gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Cisco Webex Meeting platformu
Domes sēde sasaukta plkst. 13.00
Domes sēdi vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma
Domes sēdei pieslēgušies deputāti: Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis
Domes sēdē nepiedalās deputāti: Andrejs Kirillovs
Domes sēdē piedalās darbinieki:
Izpilddirektors Kristaps Ločs,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča
Domes sēdei pieslēgušies darbinieki:
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere,
Uz jautājuma Nr.36 “Par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu KF
projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai” izskatīšanu sēdei
pieslēgušies A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ivars Punculis un izpilddirektore
Dace Šveide
Domes sēdi protokolē:
Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla
Darba kārtība:
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu (3 gab.).
2. Par adreses piešķiršanu (3 gab.).
3. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (3 gab.).
5. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (9 gab.).
6. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.).

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.).
8. Par zemesgabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
9. Par zemes lietošanas mērķi (4 gab.).
10. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.).
11. Par adreses maiņu.
12. Par zemes gabala, ar kadastra Nr.________, Skultes iela 29B, Skultē, Mārupes novadā,
236/6971 domājamo daļu atsavināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.14/2020 “Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada
18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un
sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” precizēšanu.
14. Par Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27/2019
“Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.
9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"” atcelšanu.
15. Par grozījumiem nekustamo īpašumu Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.___________) un
Ziedleju iela 13 (kadastra Nr._____________) Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma
īstenošanas kārtībā.
16. Par Mārupes pagasta padomes 2006.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.41
„Mārupes pagasta saimniecības „Loka ceļš 6” detālplānojums” atcelšanu.
17. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ciņi” 2. zemes gabals realizāciju pa
daļām.
18. Par Mārupes novada domes 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Mārupes
novada saimniecību „Paleju iela 17” un “Paleju iela 19” detālplānojums” atcelšanu.
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Mežgaļi-3”, Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.____________) teritorijai.
20. Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā
“Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.____________) projekta nodošanu publiskai
apspriešanai.
21. Par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu projektu konkursa "Mārupe - mūsu
mājas 2020" ietvaros.
22. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
23. Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads,
Nr._____________ atsavināšanai.
24. Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes novads,
Nr.___________ 223/17659 domājamo daļu garāžas Nr.119 atsavināšanai.
25. Par nekustamā īpašuma Bebru iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.______________ pieņemšanu dāvinājumā.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
26. Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.2 (prot.Nr.5).
27. Par pašvaldības līdzfinansējumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumam institūcijā pilngadīgām personām.
28. Par grozījumiem nolikumā “Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikums”.
29. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” projekta “Ziemas
izstāde” īstenošanai.
30. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumā Nr.25
(prot.Nr.14).
31. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
32. Par vadītāja palīga amata saimes/līmeņa maiņu Pašvaldības īpašumu pārvaldē.
33. Par iepirkuma “Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanas
1.un 4.kārtas realizācija” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
34. Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.31 (sēdes prot.Nr.15)
precizēšanu.

35. Par nomas maksas samazināšanu un kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu,
atbrīvošanu no nomas maksas.
36. Par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu KF projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai.
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
37. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu un godalgas
izmaksu (2 gab.).
38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu (2gab.).
Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par priekšsēdētāja iesniegtajiem lēmumprojektiem.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā un izskatīt domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus.
Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „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 ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Pēteris
Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds
Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.1. saskaņā ar pielikumu:
1. Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu:
Bišu iela (posmā no Pētera ielas līdz Dravnieku ielai ) – 0,26 km garumā un 12 m platumā
sarkanajās līnijās.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1.1).

1.2.
Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Plkst.13:13 tiek izsludināts tehniskaiss pārtraukums uz 3 min.
Plkst.13:16 pēc pārtraukuma tiek turpināt Domes sēde.

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu:
Purva iela (posmā no Zeltiņu ielas līdz nekustamajam īpašumam “Sūnas”) - 0,28 km
garumā un 18 m platumā sarkanajās līnijās.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1.2).

1.3.
Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu:
Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošas ielas, piešķirot nosaukumu:
1. Riežupes iela (posmā no Ventas ielas līdz īp. Silkalni-1) – 0,16 km garumā un 9 m platumā
sarkanajās līnijās.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1.3).

2.1.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divu dzīvokļu mājai adresi atbilstoši zemei Dāliju iela 21A, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Dāliju iela 21A, Mārupē, Mārupes novadā, divu dzīvokļu mājas
telpu grupām adreses:
Telpu grupas
Adrese
Nr.
001
Dāliju iela 21A - 1, Mārupe, Mārupes novads
002
Dāliju iela 21A - 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.2.1).

2.2.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei “Teikas”, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Teikas”, Mārupes novadā, divģimeņu dzīvojamās mājas telpu
grupām adreses:
Telpu grupas
Adrese
Nr.
001
“Teikas” - 1, Mārupes novads
002
“Teikas” - 2, 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.2.2).

2.3.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Ziemciešu iela 15, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziemciešu iela 15, Mārupē, Mārupes novadā, dvīņu mājas telpu
grupām adreses:
Dzīvokļa (telpu
grupas) projekta
numurs

Adrese

1
Ziemciešu iela 15 - 2, Mārupe, Mārupes novads
2
Ziemciešu iela 15 - 1, 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.2.3).

3.
Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apvienot nekustamo īpašumu Upesgrīvas iela 58, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr.___________) ar Upesgrīvas iela 58A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.
_______________) vienā īpašumā ___ ha kopplatībā un atstāt spēkā esošo adresi Upesgrīvas
iela 58, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemesgabalam ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve (kods 0601)
3. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Upesgrīvas iela 58A, Mārupe, Mārupes novads
(klasifikatora kods 106663848)
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 vienas lapas (pielikums Nr.3).

4.1.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Rasenes”, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.
__________, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemi (kods 0600).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.4.1).

4.2.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.4.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Dreimaņu iela 10, Mārupē, Mārupes novadā ar kadastra Nr.
____________ zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods ) – ___ ha
platībā un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā ( kods 1101) – 0,0722 ha platībā.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.4.2).

4.3.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Liepu iela 12, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.
_____________) - ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju
apbūvi (kods 0601).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.4.3).

5.1.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.8” (kadastra apzīmējumu ____________) - ___ ha platībā adresi Dravnieku
iela 10, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Dravnieku iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.1).

5.2.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.13” (kadastra apzīmējumu ____________) - ___ ha platībā adresi
Dravnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Dravnieku iela 12, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.2).

5.3.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.5.3 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.14” (kadastra apzīmējumu ___________) - ___ ha platībā adresi Dravnieku
iela 14, Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt nekustamajam īpašumam Dravnieku iela 14, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.3).

5.4.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.5.4 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.9” (kadastra apzīmējumu ___________) - ___ ha platībā adresi Bišu iela 3,
Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 3, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.4).

5.5.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.10” (kadastra apzīmējumu __________) - ___ha platībā adresi Bišu iela 10,
Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.5).

5.6.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.11” (kadastra apzīmējumu ___________) - ___ ha platībā adresi Bišu iela
12, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 12, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.6).

5.7.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.5.7 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.12” (kadastra apzīmējumu ___________) - ___ ha platībā adresi Bišu iela
5, Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 5, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.7).

5.8.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.15” (kadastra apzīmējumu ___________) - ___ ha platībā adresi Bišu iela
7, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 7, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.8).

5.9.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.16” (kadastra apzīmējumu ____________) - ___ ha platībā adresi Bišu iela
14, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 14, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.9).

6.1.
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Pieņemt lēmumu Nr.6.1 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, zemesgabalam “Nr.18”
(kadastra apzīmējumu ___________) - ___ ha platībā nosaukumu Bišu iela, Mārupe, Mārupes
novads.
Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā reģistrēto adresi “Reviņas A”, Mārupe, Mārupes novads (
klasifikatora kods 105187564)
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.6.1).

6.2.
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.19” (kadastra apzīmējumu __________) - ___ha platībā nosaukumu
Dravnieku iela, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Dravnieku iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu 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 divām lapām (pielikums Nr.6.2).

6.3.
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.6.3 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt no nekustamā īpašuma “Reviņas A”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam
zemesgabalam “Nr.17” (kadastra apzīmējumu ___________) - ___ ha platībā nosaukumu
Pētera iela, Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt nekustamajam īpašumam Pētera iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.6.3).

7.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7.1 saskaņā ar pielikumu:

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupē, Lambertu iela 36 (kadastra
Nr._____________) un Lambertu iela 38 (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 Lambertu iela, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā un t.sk ēkām
atstāt spēkā esošo adresi Lambertu iela 38, 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 Lambertu iela 36, Mārupe, Mārupes novads.
7. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā atstāt spēkā esošo
zemes lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______________, ___ ha platībā
nosaukumu Lambertu 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 trīs lapām (pielikums Nr.7.1).

7.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, “Silkalni-2”
(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
Ventas 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 adresi
Riežupes iela 2, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______________, ___ ha platībā adresi
Riežupes iela 4, Mārupe, Mārupes novads.
4. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

5. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā adresi
Riežupes iela 6, Mārupe, Mārupes novads.
6. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
7. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā
nosaukumu Riežupes iela, Mārupe, Mārupes novads.
8. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
9. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
10. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
11. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
12. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.7.2).

7.3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Murāni” (kadastra Nr.______________)
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā atstāt spēkā esošo
nosaukumu “Murāni”, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā
nosaukumu “Ķērpji”, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā
nosaukumu “Baltalkšņi”, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā
nosaukumu C-10 Mazieķi-Priedāji-Stīpnieku ceļš , 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 trīs lapām (pielikums Nr.7.3).

8.
Par zemesgabalu atdalīšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Atdalīt no nekustamā īpašuma Loka ceļš 20B, Jaunmārupē, Mārupes novadā (kadastra
Nr._____________) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu __________ – ___ ha platībā un
piešķirt adresi “Imantas”, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____________ -___ ha platībā atstāt spēkā esošo
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods
0101).
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 trīs lapām (pielikums Nr.8).

9.1.
Par zemes lietošanas mērķi
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt plānotajam zemesgabalam Mārupes novadā, Mārupē, Dzelzceļa ielā 41, ___ ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601).
2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.9.1).

9.2.
Par zemes lietošanas mērķi
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt plānotajam zemesgabalam Mārupes novadā, Mārupē, Dzelzceļa ielā 41A, ___ ha
platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601).

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.9.2).

9.3.
Par zemes lietošanas mērķi
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt plānotajam zemesgabalam Mārupes novadā, Mārupē, Dzelzceļa ielā 43, ___ ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601).
2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.9.3).

9.4.
Par zemes lietošanas mērķi
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt plānotajam zemesgabalam Mārupes novadā, Mārupē, Dzelzceļa ielā 43A, ___ ha
platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601).
2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.9.4).

10.1.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Normunds Orleāns,
Raivis Zeltīts), 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 trīs lapām (pielikums Nr.10.1).

10.2.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts, Jānis
Lībietis), 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 trīs lapām (pielikums Nr.10.2).

11.
Par adreses maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ____________ – ___ ha platībā un t.sk. ēkām
(kadastra apzīmējumiem ____________, ____________, _____________, _____________ un
___________) adresi no “Ziedkalniņi”, Mārupes novads uz “Viedkalns”, Mārupes novads
(klasifikatora kods 104509098).
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.11).

12.
Par zemes gabala, ar kadastra Nr._____________, Skultes iela 29B, Skultē, Mārupes novadā,
236/6971 domājamo daļu atsavināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu:
1. Atsavināt Ģ. J. nedzīvojamai ēkai - garāžai Nr.40 piekritīgās 236/6971 domājamās daļas no
zemes gabala Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu
__________.
2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše.
Komisijas locekļi:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš,
Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane,
Juriste Solvita Hiršfelde .
3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma
vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.
4. Par pieņemto lēmumu informēt Ģ. J., personas kods _____________.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.12).

13.
Par saistošo noteikumu Nr.14/2020 “Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 18.augusta
saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību
Mārupes novadā” precizēšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1
(Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14/2020 “Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada
18.augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un
sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.13).

14.
Par Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra saistošo noteikumu Nr. 27/2019 “Grozījumi
Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"” atcelšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Plkst.13:40 tiek izsludināts tehniskais pārtraukums.
Plkst.13.47 pēc pārtraukuma tiek turpināta Domes sēde.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1
(Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumu Nr.21/2020 “Par Mārupes novada domes 2019. gada 30. oktobra
saistošo noteikumu Nr. 27/2019 “Grozījumi Mārupes novada domes 2011. gada 12. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā"”
atcelšanu” 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 divām lapām (pielikums Nr.14).

15.
Par grozījumiem nekustamo īpašumu Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.__________) un Ziedleju iela
13 (kadastra Nr.___________) Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma īstenošanas kārtībā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu:
1. Pie 2014.gada 4.jūlija Administratīvā līguma Nr. 04/2014 par detālplānojuma „Ziedleju iela
15, Ziedleju iela 13, Mārupe, kadastra apzīmējums ___________, ______________, Mārupes
novads” īstenošanu Pārjaunojuma līguma slēgšanas, veikt grozījumus detālplānojuma
īstenošanas nosacījumos, ietverot sekojošas izmaiņas vai papildinājumus pēc būtības:
1.1. ielas apgaismojuma izbūvi paredzēt ielas būvniecības 2.kārtas ietvaros, kad pabeigta
dzīvojamo ēku būvniecība;
1.2. izslēgt Līguma 3.2.1.1.punta prasību par transformatora apakšstacijas izbūvi;
1.3. gāzes apgādes tīklu izbūvi atļaut īstenot pēc nepieciešamības individuāli, neizvirzot to kā
nosacījumu apbūves zemes vienību izveidošanai;
1.4. izslēgt Līguma 3.2.1.3.punktā iekļauto prasību projektēt centralizēto ūdensapgādes tīkla
pieslēgumu pie Doņu ielas, to mainot pret nosacījumu pieslēgumu izveidei pie centralizētās
sistēmas gada laikā pēc Mārupes novada centralizētās ūdensapgādes sistēmas izbūves pa
Ziedleju ielu un Unnes ielu, attiecīgi atļaujot pagaidu lokālās ūdensapgādes risinājumu līdz
minēta nosacījuma izpildei;
1.5. grozīt Līguma 3.3.2.punktā paredzēto nosacījumu ielas zemes vienības nodalīšanai, nosakot,
ka zemes vienība Nr.12, kura paredzēta ielas izbūvei, var tikt nodalīta pēc ielas izbūves
vismaz šķembu līmenī un nodošanas ekspluatācijā.
1.6. mainīt Līguma 3.3.5. punkta nosacījumu par caurtekas izbūvi, ko saskaņā ar esošo līgumu
nodrošina Pašvaldība pēc 11 zemes vienību apbūvēšanas, turpmāk nosakot Detālplānojuma
īstenotāja pienākumu ielas būvniecības 1.kārtas ietvaros izbūvēt caurteku un ielas
pievienojumu pie Doņu ielas, saskaņā ar normatīvo aktu kārtībā izstrādātu un saskaņotu
būvprojektu, un iekļaujot nosacījumu, ka pēc ielas nodošanas ekspluatācijā tiek nodrošināts
satiksmes organizācijas risinājums, kas aizliedz minētā savienojuma izmantošanu
autotransportam (tai skaitā smagā transporta kustību) līdz brīdim, kad pabeigta
Detālplānojuma daļas teritorijā plānotās dzīvojamās apbūves būvniecība, vai privātīpašumā
esošā iela atsavināta pašvaldībai.
1.7. papildināt līgumu ar nosacījumiem izbūvēto un ekspluatācijā nodoto ielu un
inženierkomunikāciju nodošanu pašvaldībai un inženierkomunikāciju turētājiem.
1.8. paredzēt iespēju pašvaldībai lemt par zemes vienības Nr.12 atsavināšanu pašvaldībai pēc
ielas būvniecības 1.kārtas (šķembu līmenī) un inženierkomunikāciju izbūves pabeigšanas un
nodošanas ekspluatācijā, ja tiek panākta šāda vienošanās, vienlaikus pašvaldībai
neuzņemoties saistības noteiktā termiņā veikt ielas izbūves 2.posma realizāciju.
1.9. pagarināt Līguma 5.1.punktā noteikto ielas un inženierkomunikāciju izbūves 1.kārtas
īstenošanas termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim.
1.10.
ielas un inženierkomunikāciju izbūves 2.kārtā paredzētajiem uzdevumiem nenoteikt
konkrētu īstenošanas termiņu, saglabājot nosacījumu, ka tie īstenojami pēc dzīvojamās

apbūves pabeigšanas, un nosakot, ka to izpilde var tikt izvirzīta par nosacījumu
Detālplānojuma atcelšanai, ja tāda tiek ierosināta;
1.11.
noteikt Detālplānojuma īstenotājiem pienākumu, nododot īpašuma tiesības uz
atsevišķām zemes vienībām, tās nodrošināt ar piekļuvi pa Detālplānojuma teritorijā izbūvēto
ielu;
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar Detālplānojuma īstenotājiem nekustamo īpašumu Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.___________) un Ziedleju iela 13 (kadastra
Nr.___________) Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekiem Pārjaunojuma līgumu 2014.gada
4.jūlija administratīvajam līgumam Nr. 04/2014 par detālplānojuma „Ziedleju iela 15, Ziedleju
iela 13, Mārupe, kadastra apzīmējums __________, ______________, Mārupes novads”
īstenošanu, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai par pieņemto lēmumu informēt nekustamo īpašumu
Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.___________) un Ziedleju iela 13 (kadastra
Nr._______________) Mārupē, Mārupes novadā, īpašniekus.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienpadsmit lapām (pielikums Nr.15).

16.
Par Mārupes pagasta padomes 2006.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.41 „Mārupes
pagasta saimniecības „Loka ceļš 6” detālplānojums” atcelšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt iesniegto Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.22/2020 „ Par Mārupes
pagasta padomes 2006.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.41 „Mārupes pagasta
saimniecības „Loka ceļš 6” detālplānojums” atcelšanu” projektu.
2. Saglabāt Detālplānojuma teritorijā izveidoto zemes vienību robežas un noteiktās sarkanās
līnijas, atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam attēlotajam
risinājumam.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienpadsmit lapām (pielikums Nr.16).

17.
Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Ciņi” 2. zemes gabals realizāciju pa daļām
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu:
1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2004.gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.41
”Mārupes pagasta saimniecības ”Ciņi 2.zemes gabals” detāls plānojums” apstiprināto
detālplānojumu tā nerealizētajā daļā – A.O. piederošā nekustamā īpašuma „Ciņi” (kadastra
Nr.__________) 2. zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu _____________ un 4. zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu ______________, ar kopplatību ___ ha, realizēt pa daļām
saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību un tajā ietvertajiem nosacījumiem administratīvā līguma nosacījumi atbilstoši līguma projektam lēmuma 1. pielikumā;

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar Detālplānojuma daļas īstenotāju nekustamā īpašuma “Ciņi” Jaunmārupe, Mārupes novads (kad.Nr.____________) 2. zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu ___________un 4. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
___________, (kadastra apzīmējums ____________) īpašnieku, administratīvo līgumu par
detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.
3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma
„Ciņi” (kad.Nr. ____________) īpašniekam – detālplānojuma daļas īstenotājam.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt Valsts zemes dienestu.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienpadsmit lapām (pielikums Nr.17).

18.
Par Mārupes novada domes 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Mārupes novada
saimniecību „Paleju iela 17” un “Paleju iela 19” detālplānojums” atcelšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt iesniegto Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.23/2020 „Par Mārupes
novada domes 2011.gada 24.augusta saistošo noteikumu Nr.17 „Mārupes novada
saimniecību „Paleju iela 17” un “Paleju iela 19” detālplānojums” atcelšanu” projektu.
2. Saglabāt Detālplānojuma teritorijā izveidoto zemes vienību robežas un noteiktās sarkanās
līnijas, atbilstoši Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam attēlotajam un ar
„Lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai,
ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”
(apstiprināts ar 2017. gada 30. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2017)
nostiprinātajam risinājumam.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienpadsmit lapām (pielikums Nr.18).

19.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Mežgaļi-3”, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.__________) teritorijai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Mežgaļi-3”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.____________),
detālplānojuma izstrādi.
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/17-2020 un noteikt detālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamā īpašuma “Mežgaļi-3”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___________)
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 nekustamā īpašuma “Mežgaļi-3”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.__________),
īpašnieku Normundu Niedolu, personas kods 180559 - 11908, saskaņā ar pielikumu.

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu
nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā www.marupe.lv un
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienpadsmit lapām (pielikums Nr.19).

20.
Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”,
Mārupes novadā (kadastra Nr.___________), redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Guntis Ruskis), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” 1
(Nadīna Millere), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot iesniegto Lokālplānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā
“Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.__________), redakciju publiskai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.
3. Ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un
publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienpadsmit lapām (pielikums Nr.20).

21.
Par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas
2020" ietvaros
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu:
1. Līdzdarbības līguma Nr. 1/4-6/7-2020 īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2021.gada
1.jūnijam un pārskata iesniegšanas termiņu līdz 2021.gada 1.jūlijam.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.21).

22.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1
(Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu:

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
kanalizācijas sistēmai šādām personām:

dzīvojamo

māju

pieslēgšanai

centralizētajai

Tāme
kanalizācij
a, EUR
820,68

Tāme
ūdens,
EUR
1255,98

Pašvaldības
līdzfin.
kanalizācija
EUR
820,68

Pašvaldība
s līdzfin.
ūdens,
EUR
1255,98

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācija,
EUR
0,00

Iesniedzēja līdzfin.
ūdens, EUR
0,00

1754,50

851,02

1200

212,75

554,50

Nr.
1.

Īpašnieks
G.P.

2.

L.K.

1063,77

3.

A.S.

1701,87

1361,50

340,37

4.

V.D.

963,77

481,89

481,89

5.

L.K.

1304,86

6.

E.P.

7.

L.A.

952,03

8.

D.K.

2376,02

9.

M.B.

967,15

773,72

193,43

10.

L.L.-I.

967,15

483,58

483,57

11.

I.Ā.

1887,06

12.

I.B.

1315,15

13.

L.T.

1250,17

Adrese

Kad.Nr.

1243,88

652,43

774,4

Kopā: 15569,68

621,94
619,52

476,02
1028,50

1972,30

652,43

1900,82

943,53

621,94
154,88

476,01
822,80

750

1052,12

475,20

943,53

205,70

1222,3

263,03

1173,7

312,54

586,85

312,55

586,85

9203,26

10109,85

5857,09

4834,76

3346,17

2. Atzīt Mārupes novada Domes 2020.gada 2.septembra lēmuma Nr.7 (sēdes prot.Nr.18)
1.punktu daļā par I.J., L.K., E.P., M.B., I.Ā., I.B., L.I. – I., L.A., D.K. un L.T. par spēku
zaudējušu.
3. Atcelt Mārupes novada Domes 2020.gada 30. jūnija lēmuma Nr.5 (sēdes prot.Nr.12) 1.punktu
daļā par S.B., I.R. un D.D..
4. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram šī lēmuma adresātam šī lēmuma
norakstu, kas attiecas uz konkrēto iesniedzēju 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no šī lēmuma
pieņemšanas brīža, vienlaikus 1. punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt
līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.
5. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no
3. punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1.
punktā minētajām personām un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”.
6. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē.
7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.22).

23.
Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads,
Nr.___________ atsavināšanai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes
novads, kadastra Nr.__________, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, kadastra
Nr.__________ nosacītā izsoles sākumcena ir 6 000 euro (seši tūkstoši euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, kadastra
Nr._________ izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs;
Komisijas locekļi:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Aivars Svirido.
Juriste Solvita Hiršfelde .
5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada Domes portālā www.marupe.lv, pašvaldības
laikrakstā “Mārupes Vēstis”, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.23).

24.
Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, kadastra
Nr.___________ 223/17659 domājamo daļu, garāžas Nr.119 atsavināšanai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes
novads, kadastra Nr.__________ 223/17659 domājamās daļas, garāžu Nr.119, pārdodot to
elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, kadastra
Nr.____________ 223/17659 domājamo daļu, garāžas Nr.119 nosacītā izsoles sākumcena ir
1 100 euro (viens tūkstotis simts euro).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, kadastra
Nr.____________ 223/17659 domājamo daļu, garāžas Nr.119 izsoles noteikumus saskaņā ar
pielikumu.
4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs;
Komisijas locekļi:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks
Aivars Svirido.
Juriste Solvita Hiršfelde .
5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada Domes portālā www.marupe.lv, pašvaldības
laikrakstā “Mārupes Vēstis”, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.24).

25.
Par nekustamā īpašuma Bebru iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___________
pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Bebru iela”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr._________ no V.K., personas kods ____________, ar mērķi izmantot to pašvaldības
infrastruktūras uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar
V.K., personas kods _____________.
3. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Bebru iela, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. 8076 007 3342, pieņemšanu dāvinājumā.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.25).
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

26.
Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.2 (prot.Nr.5)
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu:
1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Piešķirt A.L., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 300,00 euro (trīs simti
euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās “SWS FINALS 2020”
Dubajā, Apvienotajos Arābu Emirātos, no 2021.gada 25.februāra līdz 27.februārim,
paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu
no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.”
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram veikt grozījumus 2020.gada 8.aprīļa
Administratīvajā līgumā Nr.1/4-4/50-2020.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.26).

27.
Par pašvaldības līdzfinansējumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumam institūcijā pilngadīgām personām
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
N.Millere interesējas, ja cilvēks ir maznodrošināts?
L.Kadiģe norāda, ja cilvēks ir maznodrošināts, šinī gadījumā nav būtiski, kādi ir ieņēmumi.
N.Millere jautā, cik daudz viņiem jāsedz?
L.Kadiģe norāda, ka šajā gadījumā šie saistošie noteikumi, ko šobrīd pieņemam, šī redakcija attiecas
uz tām kategorijām, kuri nav maznodrošinātie.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt pašvaldības līdzfinansējuma daļu līdz 500,00 euro apmērā mēnesī, kuru pašvaldība
maksā kā starpību starp ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
institūcijā saņēmēja ienākumiem, kas noteikti Mārupes novada domes 2017. gada 18. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 3/2017 "Mārupes novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība" 12.1. apakšpunktā, un maksu par ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā saskaņā ar šā pakalpojuma sniedzēja
cenrādi.
2. Izdevumus segt no Mārupes novada Sociālā dienesta budžeta.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.27).

28.
Par grozījumiem nolikumā “Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikums”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,

Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikumā “Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikums”
sekojošus grozījumus:
1. Papildināt Nolikuma trešās daļas “Iestādē īstenojamās izglītības programmas” 10.punktu ar
10.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.6. Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011).”
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.28).

29.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” projekta “Ziemas izstāde”
īstenošanai
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, finansiālu atbalstu 700 euro
(septiņi simti euro) apmērā projekta „Ziemas izstāde” īstenošanai, no 2020.gada 11.decembra
līdz 2021.gada 20.janvārim, rīkojot mākslas darbu izstādi “Ziemas izstāde” Mārupes novada
kultūras nama vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā ar izdevumu
aprēķinu tāmi.
Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar biedrību “Ievas
radošā darbnīca”, vienotais Reģ.Nr.40008215769, par finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un
atskaišu iesniegšanas kārtību.
Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, vienotais Reģ.Nr.40008215769,
pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
Biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, nodrošināt saņemtā finansiālā atbalsta
izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pasākuma
norises iesniedzot Mārupes novada Domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu.
Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim
(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „Ievas radošā
darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, atmaksāt Mārupes novada Domei piešķirto finansiālo atbalstu
neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā.
Piešķirt biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, tiesības no 2020.gada
11.decembra līdz 2021.gada 20.janvārim izmantot Mārupes kultūras nama telpas – vestibilu, ar
100% nomas maksas samazinājumu.
Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas, biedrībai “Ievas
radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes
izpilddirektoru.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.29).

30.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumā Nr.25 (prot.Nr.14)
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu:
Izdarīt šādus grozījumus Mārupes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumu Nr.25 (sēdes
protokols Nr.14):
1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā
“1. Pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem, kuri apgūst pirmsskolas un pamatskolas
izglītību un kuriem ir pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums vai veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu atzinums, un ir vismaz ar vienu no vecākiem deklarēti Mārupes novada
administratīvajā teritorijā ne mazāk kā vienu nepārtrauktu gadu ir tiesības saņemt šādus
pašvaldības apmaksātus pakalpojumus, ja tie netiek nodrošināti pašvaldības izglītības iestādēs:
audiologopēda, Montessori pedagoga, speciālās izglītības pedagoga, smilšu terapijas, mūzikas
un mākslas terapijas, ABA terapijas, runas attīstības korekcijas pakalpojumu 50 % apmērā, bet ne
vairāk kā 300,00 EUR mēnesī. “
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.30).

31.
Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
G.Ruskis interesējas, par kādu summu iet runa?
L.Kadiģe informē, ka kopējā gada maksa nākošajā gadā plānojas 38 000,00, līdz ar to puse būs
19 000,00.
N.Millere interesējas kādas funkcijas paliek Pierīgas izglītības pārvaldei?
L.Kadiģe norāda, ka uz nākošo gadu pārvaldei funkcijas netiek mainītas.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Nadīna Millere,
Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt sekojošus grozījumus Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes (turpmāk tekstā
– Pārvalde) nolikuma 5.sadaļas
1.1. 3. punktā, papildinot to ar 3.1.apakšpuktu šādā redakcijā :
"3.1. Lai nodrošinātu iestādes un izglītības pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību,
līdzmaksājumu par dalību Pierīgas izglītības un kultūras pārvaldes darbībā 2021.gada 3.un 4.
ceturksnī dibinātājpašvaldības veic līdz 2021.gada 20.jūnijam."
1.2. 5. punktā, izsakot to šādā redakcijā :
“5. Pārvaldes kontā esošo līdzekļu kalendārā gada atlikums, kas radies no Pārvaldes visu veidu
ieņēmumiem, kā arī no dibinātājpašvaldību līdzmaksājuma daļas, kura nepārsniedz 9 % no gada
kopējā līdzmaksājuma apjoma, paliek Pārvaldes rīcībā un tiek iekļauts nākamā kalendārā gada
budžeta izdevumu tāmē.”
2. Pieņemto lēmumu nosūtīt Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldei līdz 2020.gada 5.decembrim
uz e- pasta adresi: olgerts.lejnieks@iksp.lv.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.31).

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
32.
Par vadītāja palīga amata saimes/līmeņa maiņu Pašvaldības īpašumu pārvaldē
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Millere interesējas, kāds ir pamatojums?
K.Ločs dara zināmu, ka septembra komitejā bija iesniegts priekšlikums. Pamatojums, palielinājušies
darba pienākumi palīgam, nedaudz paplašinājušies pienākumi, pieņemts lēmums novērtēt darbinieku
un mainīt amata saimi. Izmaiņa ir nepilni 100 euro palielinājums.
N.Orleāns interesējas, kāda tagad ir alga?
K.Ločs dara zināmu, ka palielināta līdz 1287,00, kā maksimālā.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2020.gada 1.novembri Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē esošajai amata
vietai “vadītāja palīgs” (profesijas kods 3343 45) noteikt 18.3. saimi, IVA līmeni un 10.
mēnešalgu grupu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.32).

33.
Par iepirkuma “Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanas 1.un
4.kārtas realizācija” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Millere interesējas, ko atjaunos?
K.Ločs dara zināmu, ka būs Gaujas un Bebru ielas aplis un stāvvietas pie RIMI. Tas saistīts ar to, ka
Bebru ielā notiek kanalizācijas un komunikāciju ierīkošana, secīgi ejam un visu kopā atjaunosim pie
viena procesa.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu
“Mārupes novada administratīvā centra publiskās ārtelpas atjaunošanas 1.un 4.kārtas
realizācija”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
Kristaps Ločs
komisijas locekļi:
Valdis Kārkliņš
Uldis Bārdulis
Normunds Kārklis
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.33).

34.
Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.31 (sēdes prot.Nr.15) precizēšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs

A.Puide interesējas, vai būs visi iekļauti, vai vadībai pienākas?
M.Bojārs norāda, ka vadībai nepienākas, jo nestrādā dežūrrežīmā. Tas attiecas uz tiem, kuri strādā
dežūrrežīmā.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu:
1. Izteikt Mārupes novada Domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.31 (sēdes prot.Nr.15)
pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.34).

35.
Par nomas maksas samazināšanu un kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu,
atbrīvošanu no nomas maksas
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns interesējas, vai vēl kāds ir lūdzis?
M.Bojārs informē, ka vairs neviens nav lūdzis, mums nav neviens nomas līgums, kur pašvaldība iznomā
savas telpas, tikai šie trīs. Par sporta zālēm – viņiem veic pārrēķinu.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše , Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu:
1.Pilnvarot Mārupes novada domes izpilddirektoru atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz
2021.gada 15.janvārim pieņemt lēmumus par:
1. Mārupes pašvaldībai piederošās un iznomātās mantas nomas maksas samazinājumu
atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam
attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas par
telpām, kas tiek izmantotas Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
2. kavējuma procentu un līgumsodu nomas maksas un saistīto maksājumu samaksas
kavējuma gadījumā, kas radušies par laika periodu par kuru piešķirts nomas maksas
samazinājums, nepiemērošanu.
3. nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks nekustamo īpašumu noteiktajā laika periodā
vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto
epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
2.Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.35).

36.
Par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu KF projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Millere interesējas, no kurienes tādi cipari?
L.Levanoviča dara zināmu, ka Eiropas projektā noteikts pašvaldības līdzfinansējums, mēs esam
piešķīruši, lai šos līdzekļus varētu izmantot, vajag lēmumu par ieguldīšanu pamatkapitālā, lai varētu
saņemt Valsts kasē kā pašvaldības aizņēmumu.
N.Millere interesējas, vai tā aprēķināts, vai tie ir procenti?

L.Levanoviča dara zināmu, tā ir projektā aprēķināta mūsu līdzfinansējuma daļa. Te nekas jauns nav,
tas ir pēdējais solis, lai samaksātu. Jā, tā ir procentuāli attiecīga pret Eiropas naudām.
M.Bojārs dara zināmu, ka tas ir Kohēzijas projektā aprēķināti finansējuma avoti. Ir kohēzijas fonda
avoti un pašvaldības avoti. Dome ir lēmusi par šāda aizņēmuma ņemšanu un tagad ir nepieciešams
ieguldīt pamatkapitālā.
L.Levanoviča dara zināmu, ka tiešā veidā šis aizņēmums tarifus neskars.
N.Millere interesējas, kāpēc 3 nevis 2 miljoni?
I.Krēmere dara zināmu, ka 2016.gadā ir apstiprināta Kohēzijas fonda projekta 4.kārta, par pamata
aprēķiniem bija tehniski ekonomiskai pamatojums, kurā tika veikti aprēķini par nepieciešamo
būvniecības izmaksu. Lai saprastu, kādu līdzfinansējumu jāapmaksā pašvaldībai, un kādi būs Kohēzijas
fonda līdzfinansējuma procenti, tika veikts finansējuma deficīta likmes aprēķins un no tā precīzi izriet
šīs summas. Summas nav mainījušās no 2016.gada, kad projekts tika apstiprināts.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Guntis
Ruskis), „pret” 2 (Edgars Jansons, Normunds Orleāns), „atturas” 3 (Andris Puide, Nadīna Millere,
Raivis Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu:
1. 1. Palielināt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu par 3 203 349 EUR (trīs miljoni
divi simti trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi) Kohēzijas fonda projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/003) īstenošanai.
2. Apstiprināt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitālu 13 748 497,00 EUR (trīspadsmit
miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi euro, 00 centi) apmērā
un noteikt, ka tas sadalīts 13 748 497 (trīspadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši
četri simti deviņdesmit septiņās) kapitāla daļās, vienas daļas vērtība ir 1,00 EUR.
3. Grozīt A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” statūtu 5.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
„Sabiedrības pamatkapitāls ir 13 748 497 EUR (trīspadsmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi
tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi euro, 00 centi).”
4. Pamatkapitāla palielinājumu veikt ar sekojošiem noteikumiem:
Slēgtas emisijas
akciju laidiena noteikumi
„1.Akciju laidiena mērķis
Slēgtas emisijas mērķis ir nodrošināt pašvaldības kapitālsabiedrību AS „Mārupes komunālie
pakalpojumi” ar nepieciešamo resursu piesaisti Kohēzijas fonda “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/003) projekta īstenošanai
3 203 349 ,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi)
apmērā.
2.Līdzšinēja pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība
1.
Līdzšinējais pamatkapitāls ir 10 545 148,00 EUR (desmit miljoni pieci simti četrdesmit
pieci tūkstoši viens simts četrdesmit astoņi euro, 00 centi). Pamatkapitāls sastāv no 10 545 148
akcijām ar balsstiesībām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Līdzšinējais pamatkapitāls
ir ieguldīts pilnā apjomā.
3.Palielināta pamatkapitāla lielums, akciju veids, kategorijas un akciju nominālvērtība
Paredzēts, ka akciju emisijas rezultātā sabiedrības pamatkapitāls tiks palielināts par summu
3 203 349 EUR (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi).
Plānots, ka pēc akcijas emisijas noslēgšanas pamatkapitāls sasniegs 13 748 497 EUR (trīspadsmit
miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi euro, 00 centi).
Tādējādi akciju emisijā tiek emitētas 3 203 349 (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti
četrdesmit deviņas) akcijas. Visas emitētās akcijas ir parastas akcijas ar balsstiesībām. Kopējā emitēto
akciju nominālvērtība ir 3 203 349 ,00 EUR (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit
deviņi euro, 00 centi). Katras akcijas nominālvērtība ir 1,00 EUR. Emitējamajām akcijām netiek noteikts
vērtības uzcenojums.
Akciju emisijā piedalās un uz emitējamām akcijām parakstās vienīgā akcionāra akciju turētājs
Mārupes novada Dome. Parakstītās akciju emisijas akcijas tiek apmaksātas ar naudas ieguldījumu līdz
akciju emisijas noslēguma dienai.

4.Akciju emisijas termiņi un parakstīšanās uz akcijām.
Akciju emisija notiek no 2020.gada 1.novembra līdz 2020.gada 1.decembrim. Parakstīšanās
notiek Mārupes novadā, Daugavas ielā 29, darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz plkst.11.00.”
5.Uzdot AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdei nodrošināt izmaiņu reģistrēšanu
Uzņēmuma reģistrā ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no akciju emisijas termiņa beigām.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.36).
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti
37.1.
Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
L.Kadiģe informē, ka bija izsludināta iespēja pieteikties uz ikgadējo nomināciju, ir saņemti iesniegumi
no iedzīvotājiem, pašvaldības Apbalvojumu komisija izskatīja šos iesneigumus, ir sagatavoti divi
lēmumprojekti. Iestādei šogad ir 15 gadi. Abi šie iestādes vadītāji, gan direktors, gan direktora
vietniece, izveidojuši un nostiprinājusī izglītības iestādi.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.37.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt I.T. Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu “Goda raksts” par ieguldījumiem
Mārupes novada attīstībā un izaugsmē izglītības jomā kopā ar naudas balvu 600 euro (seši
simti euru) apmērā pēc nodokļu nomaksas.
2. Apbalvojumu I.T. pasniegt pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā,
Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros.
3. Uzdot Mārupes novada Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc apbalvojuma
pasniegšanas ceremonijas veikt naudas izmaksu.
4. Lēmumu nosūtīt pieteicējam un pretendentei.
5. Uzdot Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu pašvaldības
tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.37.1).

37.2.
Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.37.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt G.S. Mārupes novada pašvaldības apbalvojumu “Goda raksts” par ieguldījumiem
Mārupes novada attīstībā un izaugsmē kopā ar naudas balvu 600 euro (seši simti euru)
apmērā pēc nodokļu nomaksas.
2. Apbalvojumu G.S. pasniegt pašvaldības organizētā apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā,
Latvijas Republikas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros.
3. Uzdot Mārupes novada Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc apbalvojuma
pasniegšanas ceremonijas veikt naudas izmaksu.
4. Lēmumu nosūtīt pieteicējam un pretendentam.

5. Uzdot Mārupes novada Domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt lēmumu pašvaldības
tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.37.2).

38.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.38.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Daibes iela 50, 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 Daibes iela 50, Mārupe, Mārupes novads.
3. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā
nosaukumu Daibes iela, Mārupe , Mārupes novads.
4. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.38.1).

38.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma,
Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.38.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Zeļļi”, 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 Turaidas ceļš , 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 C-19 Ainavas - Vaļenieki - Vecinkas, Mārupes novads.

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____________ , ___ ha platībā
adresi “Zeļļi”, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____________, ___ ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (
kods 0101).
8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _____________ , ___ ha platībā
adresi “Jaunzeļļi”, Mārupes novads.
9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______________, ___AA ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (
kods 0101).
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.38.2).
Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.14:30.
Domes priekšsēdētājs ziņo, ka novembrī komiteju sēdes notiks 2020.gada 17.novembrī plkst.09:00 un
domes sēde notiks 2020.gada 25.novembrī, plkst.13:00 (Zoom platformā). Komiteju sēdes decembrī
notiks 2020.gada 9.decembrī, plkst.09:00 un 15.decembrī, plkst.09:00. un Domes sēde notiks 2020.gada
22.decembrī.
Pielikumā apstiprināti 62 (sešdesmit divi) domes sēdes lēmumi.
Domes priekšsēdētājs:

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine:

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 29.oktobrī.

