SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2021.gada 21.jūnijā

Nr.10

Domes sēde notiek attālināti, izmantojot ZOOM platformu
Domes sēde sasaukta plkst. 13:00
Domes sēdi vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Domes sēdei pieslēgušies deputāti: Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Pēteris Pikše, Jānis
Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Anita Vintere
Domes sēdē nepiedalās deputāti: Raivis Zeltīts-pamatdarbs, Andrejs Kirillovs
Domes sēdei pieslēgušies darbinieki:
Izpilddirektors Kristaps Ločs,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa
Uz darba kārtības 14.punktu “Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā
īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) projekta pilnveidošanu” pieslēgsies
“Reģionālie projekti” pārstāve Līna Dimitrijeva, “P59” pārstāvis Pēteris Senkāns, īpašuma “Petriņi”
pārstāvis Valdis Vītoliņš.
Domes sēdi protokolē:
Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla
Darba kārtība:
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu. (3 gab.)
3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. (19 gab.)
4. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
5. Par adreses piešķiršanu. (8 gab.)
6. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. (6 gab.)
7. Par 2021.gada 26.maija Mārupes novada Domes lēmuma Nr. 1.2 (sēdes prot. Nr. 7)”Par
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu.

8. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai.
9. Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam īstenošanas uzraudzības
pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu.
10. Par Mārupes pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „ Mārupes
pagasta saimniecības „Ķinupi” detālplānojums” atcelšanu.
11. Par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110)
detālplānojuma apstiprināšanu.
12. Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760120064) detālplānojuma apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem nekustamo īpašumu Priekuļu iela 10 (kadastra Nr.80760030292) un Puķu
iela 11 (kadastra Nr.80760030016), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas
kārtībā.
14. Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”,
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) projekta pilnveidošanu.
15. Par Mārupes novada domes 2021. gada 24.marta lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr.4)
atcelšanu daļā.
16. Par precizējumiem Mārupes novada Domes 2021.gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 9.1 (sēdes prot.
Nr. 5)”Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu”.
17. Par zemes lietošanas mērķi.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
18. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam. (3 gab.)
19. Par jaunu amata vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”.
20. Par grozījumiem 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 “Par sporta aktivitāšu organizēšanu
Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā”. (2 gab.)
21. Par precizējumiem Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.25
(prot.Nr.22) un 2021.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.24 (prot.Nr.5).
22. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos
Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.
23. Par līdzdarbības līguma termiņa pagarināšanu.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
24. Par nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes nov., kadastra Nr.8076 003
0349 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760030465 daļas atsavināšanu sabiedrības
vajadzībām.
25. Par iepirkuma “Degvielas iegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
26. Par iepirkuma “Tekstilizstrādājumu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”
organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
27. Par Mārupes novada domes īpašumā esoša zemes gabala Pļavu ielā 6, Jaunmārupē, Mārupes
novadā, kadastra Nr.8076 011 0560, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par
noteikto cenu.
28. Par Mārupes novada pašvaldības mantas pārņemšanu no kapitālsabiedrības.
29. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Mārupes novada
administratīvā centra labiekārtošana”.
Priekšsēdētāja iesniegtais lēmumprojekts:
30. Par finansiālu atbalstu sportistei.
▪

Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par priekšsēdētāja iesniegto lēmumprojektu.

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā un izskatīt domes priekšsēdētāja iesniegto lēmumprojektu.

▪

L.Kadiģe ierosina no dienas kārtības izņemt 29.darba kārtības jautājumu, jo tas tika izskatīts
ārkārtas domes sēdē 2021.gada 17.jūnijā.

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Izņemt no darba kārtības un neizskatīt 29.darba kārtības jautājumu “Par aizņēmuma ņemšanu
pašvaldības investīciju projektam “Mārupes novada administratīvā centra labiekārtošana”.

▪

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

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Anita Vintere), „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.
Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Normunds Orleāns,
Guntis Ruskis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Izveidot Mārupes novada Jaunmārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumus:
Tūju iela (posmā no Irbeņu ielas 0,09 km līdz Irbeņu ielai 0,36 km) – 0,19 km garumā un 12 m
platumā sarkanajās līnijās.
Irbeņu iela (posmā no nekustamā īpašuma Irbeņu ielas 11 (0,18 km) līdz nekustamajam
īpašumam Irbeņu ielai 25 (0,43 km) – 0,25 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās, kā
turpinājumu Irbeņu ielai posmā no Loka ceļa līdz nekustamajam īpašumam Irbeņu ielai 11.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1).
2.1.
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 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Guntis
Ruskis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu iela 34, kadastra Nr.8076 007
0963, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3462, 0,4546 ha platībā mainīt adresi
no Mauriņu iela 34, Mārupe, Mārupes novads uz Mazā Zemturu iela 16, Mārupe, Mārupes novads
(klasifikatora kods 104922745).

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3462, 0,4546 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3463, 0,4546 ha platībā adresi
Mazā Zemturu iela 18 , Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3463, 0,4546 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.2.1).
2.2.
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 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Guntis Ruskis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Rožu iela 33, kadastra Nr.8076 012
0090, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0989, 1,0902 ha platībā un t.sk. ēkām
atstāt spēkā esošo adresi Rožu iela 33, Mārupe, Mārupes novads
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0989, 1,0902 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0990, 3,3458 ha platībā adresi
Rožu iela 33A , Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0990, 3,3458 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0991, 0,1582 ha platībā
nosaukumu Rožu iela, Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0991, 0,1582 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
10. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
11. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.2.2).
2.3.
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 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,

Sigita Sakoviča, Guntis Ruskis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Rožu iela 24, kadastra Nr.8076 007
0096, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3450, 0,2153 ha platībā un t.sk. ēkai
atstāt spēkā esošo adresi Rožu iela 24, Mārupe, Mārupes novads
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3450, 0,2153 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3451, 0,1200 ha platībā adresi
Rožu iela 22A , Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3451, 0,1200 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3452, 0,0478 ha platībā
nosaukumu Rožu iela, Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3452, 0,0478 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
9. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
10. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
11. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.2.3).
3.1
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Guntis Ruskis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamo īpašumu “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) un “Jaunklūgas”
(kad.Nr.80760110297), plānotajai zemes vienībai “Nr.7” - 0,2199 ha platībā adresi Irbeņu iela
13, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.7” - 0,2199 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.3.1).
3.2.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.8” - 0,2200 ha platībā adresi Irbeņu iela 15, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” - 0,2200 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.2).
3.3.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.9” - 0,2051 ha platībā adresi Irbeņu iela 17, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” - 0,2051 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.3).
3.4.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.10” - 0,2153 ha platībā adresi Irbeņu iela 19, Jaunmārupe, Mārupes novads.
Noteikt zemes vienībai “Nr.10” - 0,2153 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).
Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.4).

3.5.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.11” - 0,1085 ha platībā adresi Irbeņu iela 21, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.11” - 0,1085 ha platībā zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes
un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501).
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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.5).
3.6.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.12” - 0,2000 ha platībā adresi Irbeņu iela 23, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.12” - 0,2000 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.6).
3.7.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.13” - 0,2295 ha platībā adresi Irbeņu iela 25, Jaunmārupe, Mārupes novads.

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.13” - 0,2295 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.7).
3.8.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.14” - 0,2304 ha platībā adresi Irbeņu iela 12, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.14” - 0,2304 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.8).
3.9.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.15” - 0,1904 ha platībā adresi Irbeņu iela 10, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.15” - 0,1904 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.9
3.10.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.16” - 0,1911 ha platībā adresi Irbeņu iela 8, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.16” - 0,1911 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.10
3.11.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.11 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.17” - 0,1951 ha platībā adresi Tūju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.17” - 0,1951 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.11).
3.12.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.12 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.18” - 0,2003 ha platībā adresi Irbeņu iela 6, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.18” - 0,2003 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.12).
3.13.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.13 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Jaunklūgas” (kadastra Nr. 80760110297) plānotajai zemes
vienībai “Nr.19” - 0,2002 ha platībā adresi Irbeņu iela 4, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.19” - 0,2002 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.13).
3.14.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.14 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Jaunklūgas” (kadastra Nr. 80760110297) plānotajai zemes
vienībai “Nr.20” - 0,2015 ha platībā adresi Tūju iela 1, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.20” - 0,2015 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.14).
3.15.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.3.15 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.21” - 0,2000 ha platībā adresi Tūju iela 3, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.21” - 0,2000 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.15).
3.16.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.16 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Gundegas -1” (kadastra Nr. 80760110273) plānotajai zemes
vienībai “Nr.22” - 0,2002 ha platībā adresi Tūju iela 6, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.22” - 0,2002 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.16).
3.17.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.17 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamo īpašumu “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) un “Jaunklūgas”
(kad.Nr.80760110297) plānotajai zemes vienībai “Nr.23” - 0,2008 ha platībā adresi Tūju iela 4,
Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.23” - 0,2008 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.17).

3.18.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.18 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Jaunklūgas” (kad.Nr.80760110297) plānotajai zemes vienībai
“Nr.24” - 0,2153 ha platībā adresi Tūju iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.24” - 0,2153 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.18).
3.19.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.19 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Jaunklūgas” (kad.Nr.80760110297) plānotajai zemes vienībai
“Nr.25” - 0,2114 ha platībā adresi Irbeņu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.25” - 0,2114 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.19).
4.
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita
Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamo īpašumu “Gundegas-1” (kadastra Nr. 80760110273) un “Jaunklūgas”
(kad.Nr.80760110297) plānotajām zemes vienībām “Nr.26” un “Nr.27” - 0,7616 ha kopplatībā
nosaukumu Irbeņu un Tūju ielas, Jaunmārupe, Mārupes novads.

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.26” un “Nr.27” - 0,7616 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.4).
5.1.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita
Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei “Maijpuķītes”, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Maijpuķītes”, Mārupes novadā, dvīņu mājas telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
“Maijpuķītes” - 1, Mārupes novads
2
“Maijpuķītes” - 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.1).
5.2.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita
Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Mazā Ledaiņu iela 4, Mārupe,
Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Mazā Ledaiņu iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, divģimeņu
dzīvojamās mājas telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Mazā Ledaiņu iela 4 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Mazā Ledaiņu iela 4 - 2, Mārupe, Mārupes novads
1. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.

3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.2)
5.3.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divu ģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Ritenieku iela 18, Vētras, Mārupes
novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ritenieku iela 18, Vētrās , Mārupes novadā, divu ģimeņu dzīvojamās
mājas telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Ritenieku iela 18 - 1, Vētras, Mārupes novads
2
Ritenieku iela 18 - 2, Vētras, Mārupes novads
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.3)
5.4.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt rindu mājai adresi atbilstoši zemei Idas iela 1, Vētras, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Idas iela 1, Vētrās , Mārupes novadā, rindu mājas telpu grupām
adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
001
Idas iela 1 - 1, Vētras, Mārupes novads
002
Idas iela 1 - 2, Vētras, Mārupes novads
003
Idas iela 1 - 3, Vētras, Mārupes novads
004
Idas iela 1 - 4, Vētras, Mārupes novads
005
Idas iela 1 - 5, Vētras, Mārupes novads
006
Idas iela 1 - 6, Vētras, Mārupes novads
007
Idas iela 1 - 7, Vētras, Mārupes novads

1.
2.
3.
4.

008
Idas iela 1 - 8, Vētras, Mārupes novads
009
Idas iela 1 - 9, Vētras, Mārupes novads
010
Idas iela 1 - 10, Vētras, Mārupes novads
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).
Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.4)
5.5.
Par adreses piešķiršanu

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt rindu mājai adresi atbilstoši zemei Lielā iela 107, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Lielā iela 107, Mārupē , Mārupes novadā, rindu mājas telpu grupām
adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
001
Lielā iela 107 - 1, Mārupe, Mārupes novads
002
Lielā iela 107 - 2, Mārupe, Mārupes novads
003
Lielā iela 107 - 3, Mārupe, Mārupes novads
004
Lielā iela 107 - 4, Mārupe, Mārupes novads
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.5)
5.6.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Atcelt 2021.gada 28.aprīļa Mārupes novada Domes lēmumu Nr.2.3 ( sēdes prot. Nr. 5) ”Par
adreses piešķiršanu”.
2. Piešķirt daudzdzīvokļu mājai adresi atbilstoši zemei Paleju iela 52A, Mārupe, Mārupes novads.
3. Piešķirt nekustamā īpašuma Paleju iela 52A, Mārupē, Mārupes novadā, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas telpu grupām adreses:

Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
3
Paleju iela 52A - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Paleju iela 52A - 2, Mārupe, Mārupes novads
1
Paleju iela 52A - 3, Mārupe, Mārupes novads
6
Paleju iela 52A - 4, Mārupe, Mārupes novads
5
Paleju iela 52A - 5, Mārupe, Mārupes novads
4
Paleju iela 52A - 6, Mārupe, Mārupes novads
9
Paleju iela 52A - 7, Mārupe, Mārupes novads
8
Paleju iela 52A - 8, Mārupe, Mārupes novads
7
Paleju iela 52A - 9, Mārupe, Mārupes novads
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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.6)
5.7.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divdzīvokļu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei “Lapēni”, Mārupe, Mārupes
novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Lapēni”, Mārupē , Mārupes novadā, divdzīvokļu dzīvojamās mājas
telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
“Lapēni” - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
“Lapēni” - 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.7)
5.8.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.5.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Mazā Ledaiņu iela 6 Mārupe,
Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Mazā Ledaiņu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, divģimeņu
dzīvojamās mājas telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Mazā Ledaiņu iela 6 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Mazā Ledaiņu iela 6 - 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. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.8)
6.1.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.1)
6.2.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.2)
6.3.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.6.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.3)
6.4.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.4)
6.5.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.5)
6.6.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.6)
7.
Par 2021.gada 26.maija Mārupes novada Domes lēmuma Nr.1.2 (sēdes prot. Nr. 7)”Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas
mērķa noteikšanu” precizēšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Izteikt 2021.gada 26.maija Mārupes novada Domes lēmuma Nr. 1.2 (sēdes prot. Nr.7) ”Par zemes
ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas
mērķa noteikšanu” 2.un 3 punktus šādā redakcijā:
“2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0407, 1,0 ha platībā atstāt
spēkā esošo adresi “Mesteri”, Mārupe, Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101)”.
“3. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0408, 1,55 ha platībā atstāt
spēkā esošo adresi “Lielurģi”, Mārupe Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101)”.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
5. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.7)
8.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo
ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām:

māju

pieslēgšanai

centralizētajai

Nr.
1

Īpašnieks
___

2

___

3

___

4

___

Adrese
___

Kad.Nr.
___

___

___

___

___

Tāme
kanaliz
ācija,
EUR
853,35

Tāme
ūdens,
EUR
540,87

Pašvaldība
s līdzfin.
kanalizācij
a EUR
426,68

Pašvaldība
s līdzfin.
ūdens,
EUR
270,44

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācija,
EUR
426,67

Iesniedzēj
a līdzfin.
ūdens,
EUR
270,43

820,68

649,77

820,68

649,77

0,00

0,00

1574,51

Kopā: 3315,86

1190,64

787,25

0,00

393,63

393,63

2428,24

920,21

820,30

270,43

2. Atzīt Mārupes novada Domes 2021. gada 28. aprīļa (lēmums Nr. 15, prot. Nr. 5) 1.punktu daļā
par B.P. un J.Š. par spēku zaudējušu;
3. 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.
4. 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”.
5. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā).
7. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.8)
9.
Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.–2026.gadam īstenošanas uzraudzības
pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt Mārupes novada Attīstības programmas 2020.–2026. gadam īstenošanas
uzraudzības pārskatu par 2020.gadu.
2. Publicēt paziņojumu par pieņemto lēmumu “Par Mārupes novada attīstības programmas
2020. – 2026. gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2020. gadu apstiprināšanu”
pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”;
3. Publicēt pārskatu “Mārupes novada attīstības programmas 2020. – 2026. gadam īstenošanas
uzraudzības pārskats par 2020. gadu” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un sadaļā
“Attīstības dokumenti”.
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.9)
10.
Par Mārupes pagasta padomes 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „ Mārupes pagasta
saimniecības „Ķinupi” detālplānojums” atcelšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt iesniegto Mārupes novada Domes saistošo noteikumu Nr.9/2021 „ Par Mārupes pagasta
padomes 2009.gada 17.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 „ Mārupes pagasta saimniecības „Ķinupi”
detālplānojums” atcelšanu” projektu.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.10).

11.
Par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110)
detālplānojuma apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110),
detālplānojumu.
2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1.pielikums),
ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus:
2.1. Detālplānojuma teritorijā ielas zemes vienībā Nr.9 izbūvi veic pa posmiem, kas var tikt
īstenoti vienlaikus vai pa kārtām, nodrošinot savienojumu ar iepriekšējā kārta izbūvēto ielas
daļu:
2.1.1. teritorijas inženiertehniskā izpēte un meliorācijas sistēmas pārkārtošana,
iebrauktuves no pašvaldības ceļa C-30 (Vizmas-Vecais ceļš) izbūve ar
grants/šķembu segumu un pievienojumu Mārupes novada centralizētajiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem izbūve;
2.1.2. inženiertehnisko tīklu (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde) izbūve
jaunveidojamās ielas sarkano līniju koridora robežās;
2.1.3. jaunveidojamās ielas izbūve ar grants/šķembu segumu un apgriešanās laukumu
saskaņā ar detālplānojuma risinājumu;
2.1.4. ielas brauktuves cietā seguma un labiekārtojuma elementu (ielas apgaismojums,
ietves) izbūve, pēc tam, kad ir veikta inženierkomunikāciju izbūve un 70%
detālplānojuma zemes vienību apbūve;
2.2. Ielas savienojuma ar īpašumu “Ķeizarkroņi” (kad Nr80760120599) un “Jaunķeizari”
(kad.Nr.80760120600) teritorijā esošo ielu izbūvi, kā arī meliorācijas grāvja šķērsojuma
izbūvi gājēju un operatīvā autotransporta kustībai, Detālplānojuma īstenotājs nodrošina
atsevišķā detālplānojuma īstenošanas kārtā, savstarpēji vienojoties zemesgabalu
īpašniekiem, atbilstoši Civillikuma prasībām.
2.3. Detālplānojuma īstenotājs izbūvē galvenās inženierkomunikācijas (centralizēto
ūdensapgādes tīklu, centralizēto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu un
elektroapgādes tīklu) nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz komunikāciju pievienojuma vietai
novada centralizētajiem tīkliem un nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no projektētajām
dzīvojamās apbūves zemes vienībām.
2.4. Zemes vienību sadale un īpašumu nostiprināšana Zemesgrāmatā var tikt veikta pēc
centralizētās ūdensapgādes, centralizētās sadzīves kanalizācijas un ielas izbūves vismaz
šķembu seguma līmenī pilnīgas pabeigšanas.
2.5. Zemes vienību sadale var tikt veikta vienlaikus visai Detālplānojuma teritorijai vai
pakāpeniski, pie nosacījuma, ja ielas un inženierkomunikācijas tiek izbūvētas un nodotas
ekspluatācijā pa kārtām.
2.6. Līdz brīdim, kad detālplānojuma ietvaros izbūvētās ielas ir atsavinātas Pašvaldībai,
Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums jaunizveidotās zemes vienības fiziski un juridiski
nodrošināt ar piekļuvi.
2.7. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc tam, kad konkrētajai zemes
vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu
publiski lietojamu ceļu (ielām piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss), nodrošināta
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas pieslēguma iespēja, un ir izbūvēta
elektroapgāde.
2.8. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas un ielas
Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma
tiesību izbeigšanas brīdim, kad izbūvētās inženierkomunikācijas un ielas tiek atsavinātas
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attiecīgi šo komunikāciju turētājiem un pašvaldībai saskaņā ar Administratīvā līguma
noteikumiem.
Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā:
3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma
īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem;
3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk
kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras,
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120110) īpašnieku Administratīvo līgumu par
detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu
nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā
www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt Valsts zemes dienestu.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010).
Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz desmit lapām (pielikums Nr.11)

12.
Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064)
detālplānojuma apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Jānis
Lībietis, Normunds Orleāns), (Mārtiņš Bojārs, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760120064), detālplānojumu.
2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1.pielikums),
ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus:
2.1. Detālplānojuma teritorijā ielu izbūvi zemes vienībās Nr.32 un Nr.33 veic pa posmiem, kas
var tikt īstenoti pa kārtām vai vienlaicīgi visam ielas posmam, nodrošinot savienojumu ar
iepriekšējā kārta izbūvēto ielas daļu:
2.1.1. būvniecības dokumentācijas izstrāde plānotajām ielām un inženiertīkliem;
2.1.2. inženiertehnisko tīklu (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde) izbūve plānotās
Dārzābeļu ielas sarkanajās līnijās (zemes vienība Nr.32) un Rožu ielas sarkanajās
līnijās (inženierkomunikāciju pievienojumi zemes vienībai Nr.30);
2.1.3. jaunveidojamās ielas izbūve ar grants/šķembu segumu, attiecīgā posma izbūvi
noslēdzot ar pagaidu apgriešanās laukumu, ja iela tiek izbūvēta kārtās;
2.1.4. ielas brauktuves ierīkošana ar cieto segumu, gājēju ietves izbūve, apstādījumu
ierīkošana un apgaismojuma ierīkošana pēc tam, kad ir veikta pazemes inženiertīklu
izbūve visā plānotās ielas garumā;
2.1.5. caurtekas izbūve Ziedoņkalnu ielas posmam virzienā uz īpašumu “Ziemeļbrieži”
(kad Nr.80760120103).
2.2. Detālplānojuma sadalījumu kārtās (ja tādas tiek paredzētas), nosaka būvniecības ieceres
dokumentācijā, ar nosacījumu, ka Dārzābeļu ielas posmu, kas nodrošina piekļuvi plānotajām
zemes vienībām Nr.12 un Nr.13, izbūvē vienā kārtā ar Ziedoņkalnu ielas posmu un
meliorācijas grāvja šķērsojumu, kas nodrošina savienojumu vismaz ar īpašumu
“Ziemeļbrieži” (kad Nr.80760120103).
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2.3. Detālplānojuma īstenotājs izbūvē galvenās inženierkomunikācijas (centralizēto
ūdensapgādes tīklu, centralizēto sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanas tīklu un
elektroapgādes tīklu) nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz komunikāciju pievienojuma vietai
novada centralizētajiem tīkliem un nodrošinot pieslēguma iespējas katrai no projektētajām
dzīvojamās apbūves zemes vienībām.
2.4. Zemes vienību sadale un īpašumu nostiprināšana Zemesgrāmatā var tikt veikta pēc
centralizētās ūdensapgādes, centralizētās sadzīves kanalizācijas un ielas izbūves vismaz
šķembu seguma līmenī pilnīgas pabeigšanas attiecīgās kārtas ietvaros, izņemot Zemes
vienību Nr.30, kuru atļauts nodalīt uzreiz pēc tam, kad nodrošināta pieslēgumu izbūve līdz
komunikāciju pievienojuma vietai novada centralizētajiem tīkliem.
2.5. Zemes vienību sadale var tikt veikta vienlaikus visai Detālplānojuma teritorijai vai
pakāpeniski, pie nosacījuma, ja ielas un inženierkomunikācijas tiek izbūvētas un nodotas
ekspluatācijā pa kārtām.
2.6. Līdz brīdim, kad detālplānojuma ietvaros izbūvētās ielas ir atsavinātas Pašvaldībai,
Detālplānojuma īstenotājam ir pienākums jaunizveidotās zemes vienības fiziski un juridiski
nodrošināt ar piekļuvi.
2.7. Ēku būvniecību jaunajās apbūves teritorijās atļauts uzsākt pēc tam, kad konkrētajai zemes
vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu
publiski lietojamu ceļu (ielām piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss), nodrošināta
centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas pieslēguma iespēja, un ir izbūvēta
elektroapgāde.
2.8. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas, ielas zemes vienībās
Nr.32. un Nr.33 un publiskās ārtelpas teritoriju zemes vienībā Nr.34, Detālplānojuma
īstenotājs apsaimnieko un uztur par saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību
izbeigšanas brīdim, kad izbūvētās inženierkomunikācijas, ielas un publiskā ārtelpa tiek
atsavinātas attiecīgi šo komunikāciju turētājiem un pašvaldībai saskaņā ar Administratīvā
līguma noteikumiem.
2.9. Pašvaldība var lemt par zemes vienības Nr.32 un Nr.33 (autotransporta teritorijas)
atsavināšanu pēc ielas būvniecības un labiekārtošanas pilnīgas pabeigšanas, vai, ja tiek
panākta attiecīga vienošanās, pēc ielas būvniecības zemes klātnes līmenī ar šķembu segumu
pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā. Par zemes vienības Nr.31 (Rožu ielas daļa)
atsavināšanu pašvaldība var lemt uzreiz pēc tās izdalīšanas atsevišķā zemes vienībā, bet par
zemes vienības Nr.34 (labiekārtotā publiskā ārtelpa) atsavināšanu - pēc tās izdalīšanas
atsevišķā zemes vienībā, tai skaitā pirms labiekārtojuma izveides, ja tiek panākta šāda
vienošanās.
Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā:
3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma
īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem;
3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk
kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.
Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”,
Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) īpašnieku Administratīvo līgumu par
detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu
nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā
www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt Valsts zemes dienestu.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010).
Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām (pielikums Nr.12)

Plkst.13:47 deputāts Normunds Orleāns pārtrauc darbību
domes sēdē darba apstākļu dēļ un turpmākajā balsojumā nepiedalās.

13.
Par grozījumiem nekustamo īpašumu Priekuļu iela 10 (kadastra Nr.80760030292) un Puķu iela
11 (kadastra Nr.80760030016), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu:
1. Atļaut precizēt ar Mārupes novada domes 2015.gada 2.jūlija lēmumu Nr.4 (prot.Nr.10) „ Par
nekustamo īpašumu Priekuļu iela 10 (kadastra Nr.80760030292) un Puķu iela 11 (kadastra
Nr.80760030016), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta apstiprināšanu” saskaņā ar
Lēmuma 1.pielikumu, paredzot sekojošus grozījumus pēc būtības:
1.1. pagarināt apstiprinātā detālplānojuma īstenošanas termiņus, nosakot, ka Detālplānojuma
īstenošanu uzsāk 4.kārtas teritorijā, nodrošinot ielas un inženierkomunikāciju projektēšanu
un izbūvi līdz 2023.gada 31.decembrim, 1.kārtas teritorijā līdz 2026.gada 31.decembrim, bet
pārējā detālplānojuma teritorijā līdz 2030.gada 31.decembrim,
1.2. atļaut zemes vienību sadali un ēku būvniecību uzsākt pirms centralizēto ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūves tajās teritorijās, kur tīklu izbūvi nodrošina ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs jau noslēgtā līguma ietvaros, ievērojot vienošanās nosacījumus un
pārējos Līguma noteikumus.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar visiem Detālplānojuma teritorijas
īpašniekiem vienošanos par grozījumiem administratīvajā līgumā par detālplānojuma īstenošanas
kārtību, saskaņā ar vienošanās projektu šī Lēmuma 1.pielikumā.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā
īpašuma īpašniekiem, un pēc vienošanās parakstīšanas informēt Mārupes novada Būvvaldi par
veiktajām izmaiņām Detālplānojuma īstenošanas kārtībā.
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz septiņām lapām (pielikums Nr.13)
14.
Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”,
Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) projekta pilnveidošanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
M.Bojārs izsaka viedokli, ka sakarā ar to, ka nekustamais īpašums “Lielmaņi” atrodas pie ceļa C19,
kas šajā ziemā ir principā sabrucis, tas ir būtiski jāpārbūvē. Pašlaik mēs skatam grozījumus teritorijas
plānojumā un izskatīt iespēju apstiprināt lokālplānojumu un blakus šim ceļam uzsākt liela uzņēmuma
attīstību. Aicinu šo jautājumu izvērtēt un lokālplānojuma izvērtēšanas stadijā aicinu papildināt lēmuma
lemjošās daļas 2.punktu ar apakšpunktu 2.1. - “Izvērtēt ceļa C19 brauktuves tehnisko stāvokli un
ekspluatācijas piemērotību, palielinot transporta slodzes, gājēju/darbinieku pārvietošanos, sabiedriskā
transporta nodrošinājumu, īstenojot lokālplānojumā “Lielmaņi” norādīto izmantošanu.”
N.Millere aicina ievērot konsekvenci, uz sēdi tika sagatavots šis lēmums, par šiem jautājumiem mēs
balsojam.
M.Bojars norāda, ka šis ir sakarā ar to, ka lokālplānojums tiek nodots uz papildināšanu.
N.Millere interesējas, cik pareizi un juridiski korekti tas ir, gribētu dzirdēt Attīstības nodaļas un jurista
viedokli attiecībā uz šo piedāvāto punktu.
I.Krēmere norāda, ka ņemot vērā, ka lokālplānojums “Lielmaņi” ir uzsākts pagājušajā gadā, bet pa šo
laiku kopš iesniegšanas ir mainījusies situācija attiecībā uz piekļūšanu, tad ir pilnīgi atbalstāma šāda
papildus nepieciešamība par piebraucamā ceļa intensitātes slodzi un piemērotību konkrētajai
izmantošanai.
G.Sušiņina papildina, ka līdz šim tā ir bijis, ka deputātiem ir tiesības ierosināt izmaiņas lemjošajā daļā,
un ja tas neskar pašu lēmuma projektu, bet tikai lemjošo daļu. Ar balsojumu ir iespējams lemjošo daļu
papildināt. Ja deputāti pēc būtības izlemj par šā ierosinājuma iekļaušanu, tad juridiski šķēršļu šādam
balsojumam nav.
P.Pikše papildina, ka komitejā par to tika runāts un tāds papildinājums ir ļoti loģisks.

▪

Notiek deputātu balsojums par M.Bojāra ierosinājumu papildināt lēmuma lēmjošās daļas
2.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā: “2.1. Izvērtēt ceļa C19 brauktuves tehnisko stāvokli un
ekspluatācijas piemērotību, palielinot transporta slodzes, gājēju/darbinieku pārvietošanos,
sabiedriskā transporta nodrošinājumu, īstenojot lokālplānojumā “Lielmaņi” norādīto
izmantošanu.”

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Dace
Štrodaha, Anita Vintere, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis), „pret” 1 (Nadīna Millere),
„atturas” 2 (Guntis Ruskis, Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Papildināt lēmuma lemjošās daļas 2.punktu ar 2.1. apakšpunktu un iztekt to sekojošā redakcijā:
“2.1. Izvērtēt ceļa C19 brauktuves tehnisko stāvokli un ekspluatācijas piemērotību, palielinot
transporta slodzes, gājēju/darbinieku pārvietošanos, sabiedriskā transporta nodrošinājumu,
īstenojot lokālplānojumā “Lielmaņi” norādīto izmantošanu.”
▪

Notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu Nr.14 kopumā ar papildinājumu lemjošās daļas
2.punktā.

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Gatis Vācietis), „pret” 1 (Nadīna
Millere), „atturas” 2 (Guntis Ruskis, Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt zināšanai Ziņojumu par lokālplānojuma publiskās apspriešanas rezultātiem.
2. Pilnveidot Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā
“Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) redakciju atbilstoši iesniegtajiem
precizējumiem, tos papildinot saskaņā ar Ziņojumā par lokālplānojuma publiskās apspriešanas
rezultātiem norādīto.
3. Paziņojumu par lēmuma pieņemšanu piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās
ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv un Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”.
5. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.14)
15.
Par Mārupes novada domes 2021. gada 24.marta lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr.4) atcelšanu
daļā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Edgars Jansons), „pret” nav, „atturas” 1 (Guntis Ruskis), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu:
1. Atcelt Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr.4) 1.punkta
6.apakšpunktu attiecībā uz šādu personu :
Nr.
6.

Īpašnieks
___

Iesniedzēja
līdzfinansējums
(EUR)

Pašvaldības
līdzfinansējums
(EUR)

___

461,42

461,41

KOPĀ

461,42

461,41

Adrese

2. Atzīt administratīvo līgumu Nr. 1/4 - 4/55 – 2021, kas noslēgts starp I.K., personas kods ___,
Mārupes novada domi un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” par spēkā neesošu no tā
noslēgšanas brīža.
3. Par pieņemto lēmumu informēt I.K. un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”.

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā).
5. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.15)
16.
Par precizējumiem Mārupes novada Domes 2021.gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 9.1 (sēdes prot.
Nr.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 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu:
1. Izteikt 2021.gada 28.aprīļa Mārupes novada Domes lēmuma Nr. 9.1 (sēdes prot. Nr. 5) ”Par
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” 2.punktu šādā redakcijā:
“Noteikt zemes vienībai “Nr.2” - 0,1910 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)”.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.16)
17.
Par zemes lietošanas mērķi
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
2.

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu:
Noteikt nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” kadastra Nr. 80760020007, zemes
vienībai daļai ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0086 8001, 1,4726 ha platībā zemes lietošanas
mērķi – lidlauku apbūve (kods 1102).
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).
Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.17)

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

18.1.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.18.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt A.L., personas kods ___, finansiālu atbalstu 160,00 euro (viens simts sešdesmit euro)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību sacensībās “SWS FINALS 2021”
Itālijā, no 2021.gada 15.jūlija līdz 17.jūlijam, paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas
saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk
kā 50% apmērā.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.L., personas
kods ___.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas pārskaitīt līdzfinansējumu A.L., personas kods ___, uz
kontu ___, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākumu nodokli.
4. A.L., personas kods ___, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas
mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.L., personas kods ___, atmaksāt
Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši
izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
7. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.18.1)
18.2.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Edgars
Jansons), (Guntis Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta
11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.18.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt M.Š., personas kods ___, finansiālu atbalstu 360 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas
saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2021.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu
un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu
segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M.Š., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (māti) A.Š., personas kods ___ un biedrību “Mārupes BMX klubs”,
Nr.40008158108.
3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”,
Nr.40008158108, uz tās rēķinā norādīto kontu.
4. M.Š., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) A.Š., personas kods ___, un biedrībai
“Mārupes BMX klubs”, Nr.40008158108, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā
finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā
kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad M.Š., personas kods ___, likumiskajai
pārstāvei (mātei) A.Š., personas kods ___, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr.40008158108,
abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu
neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā).
7. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.18.2)

18.3.
Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Edgars
Jansons), (Guntis Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta
11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:

1.

2.

3.
4.

2.

3.
1.

Pieņemt lēmumu Nr.18.3 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt G.G., personas kods ___, finansiālu atbalstu 360 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas
saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2021.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu
un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu
segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.
Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar G.G., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (māti) D.D.-G., personas kods ___ un biedrību “Mārupes BMX
klubs”, Nr.40008158108.
Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”,
Nr.40008158108, uz tās rēķinā norādīto kontu.
G.G., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.D.-G., personas kods ___, un biedrībai
“Mārupes BMX klubs”, Nr.40008158108, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā
finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā
kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad G.G., personas kods ___, likumiskajai
pārstāvei (mātei) D.D.-G., personas kods ___, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”,
Nr.40008158108, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Dome
piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā
administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā).
Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.18.3)

19.
Par jaunu amata vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.augustu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” izveidot jaunu
amata vietu speciālais pedagogs (profesijas kods 2352 03, pedagoģiskais darbinieks).
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.19)
20.1.
Par grozījumiem 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 “Par sporta aktivitāšu organizēšanu
Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis, Edgars Jansons), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.20.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Izdarīt Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 (sēdes protokola Nr.4) šādu
grozījumu:
Aizstāt lēmuma 1.pielikuma 1.punktā datumu “16.06.2021.”ar datumu “21.07.2021.”
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.20.1)
20.2.
Par grozījumiem 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 “Par sporta aktivitāšu organizēšanu
Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis, Edgars Jansons), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.20.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Izdarīt Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 (sēdes protokola Nr.4) šādu
grozījumu:
Aizstāt lēmuma 7.pielikuma 3.punktā datumu “17.08.-22.08.”ar datumu “24.08.-29.08.”
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.20.2)
21.
Par precizējumiem Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.25 (prot.Nr.22)
un 2021.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.24 (prot.Nr.5)
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis, Edgars Jansons), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu:
1. Precizēt Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumu Nr.25 (prot.Nr.22) “Par
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” izveidošanu” vārdu
savienojumu “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” izsakot
sekojošā redakcijā “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” attiecīgajā locījumā,
2. Precizēt Mārupes novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.24 (prot.Nr.5) “Par Mārupes
novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikuma apstiprināšanu” vārdu savienojumu
“Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” izsakot sekojošā redakcijā
“Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” attiecīgajā locījumā,
3. Precizēt Mārupes novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.24 (prot.Nr.5) “Par Mārupes
novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikuma apstiprināšanu” pielikumu “Mārupes
novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikums” vārdu savienojumu “Mārupes novada
pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” izsakot sekojošā redakcijā “Pirmsskolas izglītības iestāde
“Zīļuks” attiecīgajā locījumā.
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.21)
22.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos
Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe

E.Jansons interesējas, vai tie ir tie paši saistošie noteikumi, kuri paredzēja izmaksāt Mārupes
iedzīvotājiem arī ārkārtas situācijas pabalstus?
L.Kadiģe paskaidro, ka tie nav tie paši saistošie noteikumi.
E.Jansons papildina, ka ārkārtas situācijas noteikumos bija atsauce uz šiem noteikumiem, jo šie
noteikumi ir par pamatu izvērtēšanai dot vai nedot ārkārtas situācijā pabalstu. Nav tā, ka tiek vēl vairāk
minimizēta iespēja saņemt ārkārtas pabalstu?
L.Kadiģe paskaidro, ka augstāk stāvošie normatīvie akti tika būtiski grozīti un ar 1.jūliju stājas spēkā
jaunā kārtība un tiem jābūt darba kārtībā uz 1.jūliju. Lai nepasliktinātu mūsu potenciālo sociālā
dienesta klientu situāciju, tad likām koeficientu 2,5. Jauno saistošo noteikumu redakcija nepasliktinās
situāciju, kāda tā bija līdz šim.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2021 „Grozījumi Mārupes novada domes 2017.gada
22.novembra saistošajos noteikumos Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”
precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.22)
23.
Par līdzdarbības līguma termiņa pagarināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Jānis
Lībietis, Edgars Jansons), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu:
1. Pagarināt 2019.gada 20.jūnija līdzdarbības līguma Nr.1/4-6/13-2019 darbības termiņu līdz
2021.gada 30.novembrim.
2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA “Mārupes tenisa skola”,
reģ.Nr.40003679273, vienošanos par līdzdarbības līguma termiņa pagarināšanu.
3. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.23)
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
24.
Par nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes nov., kadastra Nr.8076 003
0349 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760030465 daļas atsavināšanu sabiedrības
vajadzībām
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Jānis
Lībietis, Sigita Sakoviča), „pret” nav, „atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu:

1. Konceptuāli atzīt, ka nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes nov., kadastra
Nr.8076 003 0349 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760030465 daļa, aptuveni 2122
kvadrātmetru platībā saskaņā ar grafisko pielikumu ir nepieciešama pašvaldības funkciju
pildīšanai saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un tā ir
atsavināma sabiedrības vajadzībām.
2. Uzdot Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijai
veikt darbības atsavināmās zemes vienības daļas vērtības noteikšanai atbilstoši Sabiedrības
vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā un uz tā pamata izdotajos
Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
3. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma kopīpašniekus.
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.24)
25.
Par iepirkuma “Degvielas iegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha,
Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita
Sakoviča), „pret” nav, „atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu
“Degvielas iegāde”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
Kristaps Ločs
komisijas locekļi:
Valdis Kārkliņš
Guntars Igaunis
Aivars Svirido
Normunds Kārklis
3. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.25)
26.
Par iepirkuma “Tekstilizstrādājumu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”
organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Jānis
Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča),
„pret” nav, „atturas” 2 (Edgars Jansons, Nadīna Millere), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu
“Tekstilizstrādājumu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
Kristaps Ločs
komisijas locekļi:
Inese Šīmane
Inga Jātniece
Gunārs Svētiņš
Artūrs Millers
1. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.26)

27.
Par Mārupes novada domes īpašumā esoša zemes gabala Pļavu ielā 6, Jaunmārupē, Mārupes
novadā, kadastra Nr.8076 011 0560, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par
noteikto cenu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
E.Jansons interesējas, kāpēc nerīko izsoli?
M.Bojārs paskaidro, ka nerīko izsoli, jo uz šīs zemes ir minētai personai piederoša būve un viņai ir
tiesības iegādāties šo zemi, citam nav tiesību iegādāties šo zemi. Tas ir apbūves zemes gabals 1227 m2
platībā.
E.Jansons norāda, ka tas ir Jaunmārupes centrs, tur kur cilvēki iet garām, lai tiktu uz kapiem. 1227 m2
zemes Jaunmārupē maksā 15 000? Tā var būt?
M.Bojārs norāda, ka tā ir novērtēts. Tā ir īpašniekam piederoša zeme ar būvi.
G.Sušiņina paskaidro, ka ir Ministru Kabineta noteikumi, kas pasaka, kādā veidā ir jāatsavina. Aizliedz
pārdot būvi un zemi atsevišķi, minētais aizliegums ir ietverts Civillikumā, jebkuram darījumam jābūt
vērstam uz to, lai īpašumus apvienotu. Šajā gadījumā pēc Atsavināšanas likuma personai ir
pirmpirkuma tiesības uz zemi.
E.Jansons norāda, ka varēja uzlikt cenu arī 30 000.
M.Bojārs paskaidro, ka nevarēja 30 000, jo tika novērtēts savādāk.
E.Jansons uzskata, ka vērtējums ir par zemu.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Jānis
Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Dace Štrodaha, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis,
Sigita Sakoviča), „pret” 1 (Edgars Jansons), „atturas” 1 (Nadīna Millere), Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu:
1. Atsavināt J.G., personas kods ___, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0560, kas
ietilps nekustamā īpašuma Pļavu iela 6, Jaunmārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. 8076 011
0560 sastāvā, par summu 15 777 euro (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit septiņi
euro) apmērā.
2. Par minēto lēmumu informēt J.G., personas kods ___, nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši pirkuma
līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi.
3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma Pļavu iela 6,
Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 011 0560, sastāvā ietilpstošās zemes vienības,
kadastra apzīmējums 8076 011 0560 pirkuma līgumu ar J.G., personas kods ___.
2. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.27)
28.
Par Mārupes novada pašvaldības mantas pārņemšanu no kapitālsabiedrības
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Jānis
Lagzdkalns, Anita Vintere, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Dace Štrodaha, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis,
Sigita Sakoviča, Edgars Jansons, Nadīna Millere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
1. Izbeigt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” turējuma tiesības
uz sekojošiem īpašumiem:
1.2. Nekustamais īpašums Skultes ielā 10/1, Skultē, Mārupes novads, ar kadastra Nr.8076 001
0042;
1.3. Nekustamais īpašums Tīraines ielā 14, Tīrainē, Mārupes novads, ar kadastra Nr.8076 008
0200.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram ar pieņemšanas – nodošanas aktu pieņemt
lēmuma 1.punktā norādītos īpašumus.

3. Nododamiem nekustamajiem īpašumiem nodošanas brīdī ir jābūt atbrīvotiem no
kapitālsabiedrības un trešo personu mantām, tie nedrīkst būt iznomāti, patapināti vai kā savādāk
nodoti trešo personu ilgtermiņa un īstermiņa lietošanā (ar un bez atlīdzības), nekustamajiem
īpašumiem ir jābūt lietošanai derīgā tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kādā tie ir bijuši
turējumā nodošanas brīdī, ņemot vērā dabisko nolietojumu.
4. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.28)
Priekšsēdētāja iesniegtais lēmumprojekts
29.
Par finansiālu atbalstu sportistei
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Ira Dūduma,
Gatis Vācietis, Dace Štrodaha, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Edgars Jansons, Nadīna
Millere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt A.A.A., personas kods ___, finansiālu atbalstu 360.00 euro apmērā, lai segtu daļēji ceļa,
dalības maksas izdevumus vai 50 % apmērā dzīvošanas izdevumus, kas saistīti ar sportistes
dalību Eiropas čempionātā junioriem Portugālē no 18.07.2021.-25.07.2021.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.A.A., personas
kods ___.
3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt A.A.A., personas kods ___ uz kontu Nr.___, likumā noteiktajā
kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
4. A.A.A., personas kods ___, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā
piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Domei atskaiti par tā
izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim
(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad A.A.A., personas kods ___,
atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim
neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā).
7. Lēmumprojekts domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.29)
Domes sēde tiek paziņot par slēgtu plkst.14:30.
Pielikumā apstiprināti 64 (sešdesmit četri) domes sēdes lēmumi.
Domes priekšsēdētājs:

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine:

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 28.jūnijā

