
 

 

 
 

ĀRKĀRTAS  

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  6. septembrī  Nr.  5 

 

Ārkārtas domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 16.00 

 

Ārkārtas domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs  

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās deputāti:  

Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Andris 

Puide, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Raivis  

Zeltīts, Jānis Lagzdkalns. 

 

Ārkārtas domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Ira Dūduma atvaļinājumā, 

Edgars Jansons darba jautājumos, 

Andrejs Kirillovs darba jautājumos. 

 

Ārkārtas domes sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima  Levanoviča, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Būvvaldes vadītāja Aida  Lismane, 

Attīstības nodaļas  zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure. 

 

Ārkārtas domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

1. Par aizņēmuma ņemšanu Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcijai. 

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  un lietošanas mērķa 

noteikšanu (2 gab.). 

3. Par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

4. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

5. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 28. septembra lēmumā Nr. 29 (sēdes 

protokols Nr. 11). 

6. Par grozījumiem Mārupes novada Jauniešu domes nolikumā. 

 



Ārkārtas sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par ārkārtas domes sēdes darba 

kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

Millere),  (I.  Dūduma, A. Kirillovs, E. Jansons  domes sēdē nepiedalās),  „pret”   nav,     „atturas”  

nav,    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

1.Apstiprināt ārkārtas domes sēdes  darba kārtību. 

2.Vienojas atklāt ārkārtas domes sēdi. 

 

1. 

Par aizņēmuma ņemšanu Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcijai  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā ņemt 

aizņēmumu un slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 1 550 803,63 EUR; 

1.2. Aizņēmuma mērķis – Mārupes vidusskolas stadiona būvniecība; 

1.3. Aizdevējs – Valsts kase; 

1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2017. un 2018. gads; 

1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2019. gada janvāra; 

2. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu 

budžetu.  

 

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Purvzīles”, kadastra Nr. _______, zemes ierīcības projektu 

kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______,  _______ ha platībā, 

nosaukumu C-15 Alpi - Dumpji, Mārupe, Mārupes novads, un iekļaut nekustamā īpašuma C-15 Alpi – 

Dumpji (kadastra Nr. _______) sastāvā, pirms tam noslēdzot pirkuma līgumu. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā, zemes 

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

joslā (kods 1101).  

4. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā un t. sk. ēkām, 

piešķirt adresi Robežnieku iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,   atstāt spēkā 

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



6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gatves”, kadastra Nr. _______,  un „Ikri”, kadastra Nr. 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam „Nr.1” ar  kadastra apzīmējumu _______ –  _______ha platībā un t. sk. 

ēkām ar kadastra apzīmējumiem _______ un  _______,  piešķirt adresi „Gatves”, Mārupes novads. 

3. Mainīt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi uz  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi (1001). 

4. Zemesgabalam „Nr.2” ar  kadastra apzīmējumu _______– _______ha platībā un t. sk. ēkām 

ar kadastra apzīmējumiem _______, _______,    _______,  _______ un _______,  atstāt spēkā esošo 

adresi „Ikri”, Mārupes novads. 

5. Mainīt zemesgabalam „Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi uz  komercdarbības objektu apbūve (0801). 

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  

nosaukumu „Jaunmārupes ceļa lēngaitas josla”, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam „Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  zemes 

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

joslā (kods 1101). 

8. Piešķirt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  

nosaukumu „Jaunmārupes ceļa lēngaitas josla”, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam „Nr.4” ar kadastra apzīmējumu _______, _______ha platībā,  zemes 

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

joslā (kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

3. 

Par nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. _______), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma Lielā iela 34  („Ezergaiļi”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. _______),  detālplānojuma izstrādi.  



2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. _______un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______),  

robežām, aptuveni _______ha platībā. 

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

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

finansēšanu ar nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

80760030069),  kopīpašnieku Z.R., personas kods _______,  un kopīpašnieka I.R.  pilnvaroto personu 

B.Dz.P., personas kods _______, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

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

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

 

4. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, S. Sakoviča, A. Vintere, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, J. Lagzdkalns, N. Millere),  „pret”   nav,  „atturas”  4 (N. Orleāns, R. 

Zeltīts, A. Puide, J. Lībietis),    Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

5. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 28. septembra  

lēmumā Nr. 29 (sēdes protokols Nr. 11)  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

Mārupes novada domes 2016. gada 28. septembra lēmuma Nr. 29 (sēdes protokols Nr. 11) 3. 

un 4. punktā aiz vārdiem „ārpus mācību procesa” ielikt komatu un papildināt katru teikumu ar vārdiem 

„kā arī Eiropas savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros pašvaldības vadībā 

(uzraudzībā) īstenoto pasākumu organizēšanai”.  

 

6. 

Par grozījumiem Mārupes novada Jauniešu domes nolikumā  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, G. Vācietis, A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Mārupes novada Jauniešu domes nolikumā (apstiprināts ar Mārupes novada 

domes 2017. gada 18. janvāra lēmumu Nr. 8 (sēdes protokols Nr. 1)) šādu grozījumu:  

Izteikt 3.3 punktu šādā redakcijā:  



„3.3. Pieteikumus izvērtē Izglītības dienests. Šī nolikuma 3.1 punkta prasībām  kandidāti 

tiek virzīti dalībai Jauniešu domē kandidātu pieteikumu saņemšanas secībā. Jauniešu domes sastāvs 

tiek apstiprināts, reorganizēts vai atlaists ar Mārupes novada Izglītības dienesta vadītāja rīkojumu.” 

 

2. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Juridiskajai nodaļai nodrošināt 

Mārupes novada Jauniešu domes nolikuma konsolidētās versijas sagatavošanu un publicēšanu 

Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē.  

 

 

Ārkārtas domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                        /paraksts/                  Mārtiņš Bojārs  

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/                     Ilona Eglīte 

 

 

Ārkārtas domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada    7. septembrī. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


