
 
 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2020.gada 29.aprīlī   Nr.8 

 

Domes sēde notiek attālināti izmantojot Cisco Webex Meeting platformu 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Domes  sēdē pieslēgušies deputāti: Nadīna Millere, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Andris 

Puide, Līga Kadiģe, Raivs Zeltīts, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, 

Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons 

 

Domes sēdē pieslēgušies: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

Zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa 

 

Uz jautājuma Nr.30 “Par finansējumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” projektam 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” izskatīšanu sēdei pieslēgušies A/S 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ivars Punculis un izpilddirektore Dace Šveide 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Simona Ģērmane 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

2. Par adreses piešķiršanu (2 gab.). 

3. Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.  

4. Par Mārupes novada Domes 2020.gada 26.februāra lēmuma Nr.4.5 (sēdes prot. Nr.3) “Par 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu. 

5. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

6. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

7. Par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 

8. Par Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 

9. Par Mārupes novada kultūrvides konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. 

10. Par Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 



11. Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas 

domi, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada 

pašvaldību, lai nodrošinātu dalību Grantu programmā „(Ie)dvesma” sadarbībā ar AS 

„SEB banka””. 

12. Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.__________, 

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

13. Par nekustamā īpašuma Daibes iela 42, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.________________, daļas aptuveni __ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā. 

14. Par nekustamā īpašuma Daibes iela 50, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.________________, daļas aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

15. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ___ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – 

zemes gabala Cidoniju ielā 1/2 , Tīrainē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr.______________, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu. 

16. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma – 

zemes gabala “Torņi” , Mārupes novadā, ar kadastra Nr.____________, pārdošanas cenas 

apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu. 

17. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ___ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – 

zemes gabala Jelgavas ceļš 27/3 , Tīrainē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.___________, 

pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu. 

18. Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.21 (protokola Nr.14) “Par 

nekustamā īpašuma Zemzaru ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.____________, daļas, aptuveni ___ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” 

atcelšanu. 

19. Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.20 (protokola Nr.14) “Par 

nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatvē 115, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.______________, daļas, aptuveni __ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” 

atcelšanu. 

 

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

20. Par papildus 1.klašu atvēršanu 2020./2021.mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā un 

Mārupes pamatskolā. 

21. Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2020. gadā. 

22. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.29 (sēdes 

prot.Nr.5). 

23. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 6.aprīļa ārkārtas sēdes lēmumā Nr.1 

(sēdes prot.Nr.6). 

24. Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikuma apstiprināšanu. 

25. Par iepirkuma “Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieku personu risku 

apdrošināšana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

26. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “I future investments”. 

27. Par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā 

“Mārupes komunālie pakalpojumi” un kapitālsabiedrības pārvaldības kārtības 

apstiprināšanu. 

28. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.27 (sēdes 

prot.Nr.5). 

29. Par grozījumiem AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominēšanas un 

piemērotības novērtēšanas komisijas sastāvā. 

30. Par finansējumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” projektam „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta”. 

31. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada Domes 2019.gada 18.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.41/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta 

apstiprināšanu”” pieņemšanu. 

32. Par grozījumiem Mārupes novada Domes 2020.gada  25.marta lēmumā Nr.25 (sēdes 

prot.Nr.5) un izsoles noteikumos. 



33. Par iepirkuma “Divkārtu virsmas apstrāde Mārupes novada pašvaldības ielām” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

34. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu __________ atdalīšanu un pievienošanu 

nekustamajam īpašumam Daibes iela 44, Mārupē, Mārupes novadā,  un lietošanas mērķa 

noteikšanu. 

35. Par adreses piešķiršanu. 

36. Par atbrīvošanu no nomas maksas. 

37. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.9/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”. 

38. Par Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmuma Nr.7 (sēdes protokols Nr.2) 

atcelšanu  un Par nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novadā, kadastra Nr.__________, 

daļu aptuveni ___ ha platībā un aptuveni  ____ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

 

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

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar balsīm 13 „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par šo jautājumu nepiedalās), „pret”  

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

  

 Iekļaut domes sēdē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

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

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 13 „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par šo jautājumu nepiedalās), „pret”  

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

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

 

1.1 

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

mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Jaunmārupē, Mazcenu aleja 4A (kadastra 

Nr.________), Mazcenu aleja 6A (kadastra Nr.___________) un Mazcenu aleja 6C (kadastra 

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

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

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

atstāt spēkā esošo adresi Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve ( kods 0901). 



4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________,  ___ ha platībā atstāt spēkā esošo 

adresi Mazcenu aleja 6A, Jaunmārupe, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ________, ____  ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve ( kods 0908). 

6. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi Mazcenu aleja 6C, Jaunmārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods _________) 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

1.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupē, “Vecais kapteinis” (kadastra Nr. 

___________)  un  Silnieku iela 13 (kadastra Nr. ___________),  zemes ierīcības projektu kā 

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

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

atstāt spēkā esošo adresi Silnieku iela 13, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve ( kods 0908). 

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

ēkām adresi Akotu iela 2, Mārupe, Mārupes novads.  

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

lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ____ ha platībā un t.sk 

ēkām adresi Akotu iela 1, Mārupe, Mārupes novads.  

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________, ____  ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

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

nosaukumu Akotu iela, Mārupe, Mārupes novads.  

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___________, ____  ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā 

nosaukumu C-18 Saltupi-Turaidas - Rutki, Mārupe, Mārupes novads.  

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___________, ____  ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

12. Piešķirt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___ ha platībā 

nosaukumu Silnieku iela, Mārupe, Mārupes novads.  

13. Noteikt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu ___________, ___  ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

14. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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



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

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

 

2.1 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dvīņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Vārpu iela 48, Mārupe, Mārupes 

novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Vārpu iela 48, Mārupe,  Mārupes novada, dvīņu dzīvojamās mājas 

telpu grupām adreses: 

Telpu grupas Nr. Adrese 

001 Vārpu iela 48 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Vārpu iela 48 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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

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

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

 

2.2 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, A.Puide, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dvīņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei “Miera ceļš L”, Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Miera ceļš L” Mārupes novada, dvīņu dzīvojamās mājas telpu 

grupām adreses: 

Telpu grupas Nr. Adrese 

001 “Miera ceļš L” - 1, Mārupes novads 

002 “Miera ceļš L” - 2, Mārupes novads 

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

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

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

 

3. 

Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņu gatve 115, Mārupē, Mārupes novadā zemes vienību 

(kadastra apzīmējumu _______) ar nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņu gatve 117, Mārupē, 



Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu _______ vienā zemesgabalā ___ ha 

kopplatībā. 

2.  Zemes vienībai ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā esošo adresi Kārļa Ulmaņu gatve 115,  

Mārupe, Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 

0801). 

3. Likvidēt  valsts adrešu reģistrā adresi Kārļa Ulmaņu gatve 117, Mārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods _____) 

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

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

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

 

4. 

Par Mārupes novada Domes 2020.gada 26.februāra lēmuma Nr.4.5 (sēdes prot. Nr.3) “Par 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada Domes 2020.gada 26.februāra lēmumā Nr.4.5 (sēdes prot. Nr.3) aizstāt 1. un 

2. punktā vārdus “Krēsliņu  iela 7” ar vārdiem “Grūdupu  iela 7”. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

5. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Penkules iela 82 “Kurpnieki”, Mārupē, Mārupes novadā, 

atdalītajam zemesgabalam “Nr.31”, ____ ha platībā adresi Kurpnieku iela 26, Mārupe, 

Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Kurpnieku iela 26, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, A.Kirillovs, S.Sakoviča,) (D.Štrodaha, J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, 

https://www.kadastrs.lv/varis/103761326?type=house


balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - nav,  „atturas” -  4 (A.Puide, R.Zeltīts, 

N.Orleāns, J.Lībietis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

7. 

Par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm  „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide) (D.Štrodaha, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada Domes 2017.gada 22.februāra ar lēmumu Nr.30 apstiprināto Mārupes 

novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikumu. 

2. Apstiprināt Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā 

ar pielikumu. 

 

Deputāte Dace Štrodaha pieslēdzas un uzsāk darbu domes sēdē, turpmākā balsojumā piedalās. 

 

8. 

Par Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada Domes 2017.gada 22.februāra ar lēmumu Nr.29 apstiprināto Mārupes 

novada tūrisma konsultatīvās padomes nolikumu un 2017.gada 22.februāra ar lēmumu Nr.32 

apstiprināto Mārupes novada mārketinga konsultatīvās padomes nolikumu. 

2. Apstiprināt Mārupes novada tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā 

ar pielikumu. 

 

9. 

Par Mārupes novada kultūrvides konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada Domes 2017.gada 29.marta ar lēmumu Nr.18 apstiprināto Mārupes 

novada kultūrvides konsultatīvās padomes nolikumu. 

2. Apstiprināt Mārupes novada kultūrvides konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

10. 

Par Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 



 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada Domes 2017.gada 22.februāra ar lēmumu Nr.31 apstiprināto Mārupes 

novada izglītības konsultatīvās padomes nolikumu. 

2. Apstiprināt Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā 

ar pielikumu. 

 

11. 

Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, 

Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, lai 

nodrošinātu dalību Grantu programmā „(Ie)dvesma” sadarbībā ar AS „SEB banka”” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt un apstiprināt Mārupes novada domes dalību Grantu programmā un sadarbības 

veidošanā, noslēdzot sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, 

Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un AS 

“SEB banka”. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības attīstības konsultantei 

organizēt  sadarbības līguma slēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un Stopiņu novada 

pašvaldību. 

3. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada 

pašvaldību un Stopiņu novada pašvaldību, ar tiesībām izveidotai sadarbības apvienībai slēgt 

līgumu par turpmāku sadarbību ar AS “SEB banka”. 

4. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas līdz tā izpildes pabeigšanai pilnvarot pārstāvēt Mārupes 

novada Domi izveidotajā sadarbības apvienībā Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 

konsultanti Jolantu Kursišu. 

5. Izbeigt noslēgto 2019.gada 9.augusta Līgumu darbību līdz ar jaunā sadarbības līguma 

noslēgšanu un turpināt sadarbību saskaņā ar jauno līgumu. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. _______, daļas 

aptuveni ____ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 

_______, daļas aptuveni ____  ha un ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

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



dāvinājumā no M.S., personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un M.S., personas kods _______, paredzot kārtību, kādā 

pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes 

īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 2, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. _______, daļām aptuveni ____ ha un ____ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Zeltiņu ielā 2, Mārupē, Mārupes nov., 

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

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

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

zemes robežu plānu izstrādi. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma Daibes iela 42, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. _______, daļas 

aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Daibes ielā 42, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 

_______, daļas aptuveni ___ ha un ____ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

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

dāvinājumā no S.V., personas kods _________, un Ē.V., personas kods _______, ar mērķi 

izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un S.V., personas kods _________, un Ē.V., personas kods 

_______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos 

finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka 

vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Daibes ielā 42, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. _______, daļām aptuveni ____ ha un ______ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Daibes ielā 42, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.____________, daļas aptuveni  ____ ha un ____ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

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

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

zemes robežu plānu izstrādi. 

 

14. 

Par nekustamā īpašuma Daibes iela 50, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. _______, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 



1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Daibes ielā 50, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 

_______, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā 

no J.K., personas kods _______,  ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai 

un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un J.K., personas kods _______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība 

atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, 

ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Daibes ielā 50, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. _______, daļas aptuveni ___ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Daibes ielā 50, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr. _______, daļas aptuveni  ____ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) 

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

zemes robežu plānu izstrādi. 

 

15. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ____ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes 

gabala Cidoniju ielā 1/2 , Tīrainē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _______, pārdošanas cenas 

apstiprināšanu un atsavināšanu par noteiktu cenu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, A.Puide, D.Štrodaha) 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis un E.Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt SIA “R STVORITI”, reģistrācijas Nr._________  ____ domājamās daļas no zemes 

vienības, kadastra apzīmējums _______, kas ietilpst nekustamā īpašuma Cidoniju ielā 1/2, 

Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, sastāvā, par  summu ____ euro (____) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt SIA “R STVORITI”, reģistrācijas Nr. _______, nosakot termiņu 

3 (trīs) mēneši pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā īpašuma 

Cidoniju ielā 1/2, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, sastāvā ietilpstošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums _______, ___ domājamās daļas pirkuma līgumu ar SIA “R 

STVORITI”, reģistrācijas Nr. _______. 

 

Deputāti Guntis Ruskis un Edgars Jansons pieslēdzas un uzsāk darbu domes sēdē, turpmākā 

balsojumā piedalās. 

 

16. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ___ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes 

gabala “Torņi” , Mārupes novadā, ar kadastra Nr.____, pārdošanas cenas apstiprināšanu un 

atsavināšanu par noteikto cenu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

E.Jansons) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 



1. Atsavināt L.K., personas kods _______, 1/2 domājamo daļu no zemes vienības, kadastra 

apzīmējums _______, uz kuras atrodas 1/2 domājamā daļa būves īpašuma “Torņi”, Mārupes 

novadā, kadastra apzīmējums _______, par summu ____ euro (_____) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt L.K., personas kods _______, nosakot termiņu 3(trīs) mēneši 

pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā īpašuma 

“Torņi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, zemes vienības, kadastra apzīmējums 

_______, 1/2 domājamās daļas pirkuma līgumu ar L.K., personas kods _______. 

 

17. 

Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ___ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes 

gabala Jelgavas ceļš 27/3 , Tīrainē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. _______, pārdošanas cenas 

apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

E.Jansons, A.Puide) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt D.N., personas kods _______, ___ domājamās daļas no zemes vienības, kadastra 

apzīmējums _______, kas ietilpst nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 27/3, Tīrainē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. _______, sastāvā, par summu _____ euro (_____) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt D.N., personas kods _______, nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši 

pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi. 

3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā īpašuma 

Jelgavas ceļš 27/3, Tīrainē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, sastāvā ietilpstošās zemes 

vienības, kadastra apzīmējums _______, ___ domājamās daļas pirkuma līgumu ar D.N., 

personas kods _______.   

 

18. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.21 (protokola Nr.14) “Par 

nekustamā īpašuma Zemzaru ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļas, 

aptuveni ___ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

E.Jansons) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.21 (protokola Nr.14) “Par 

nekustamā īpašuma Zemzaru ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļas, 

aptuveni ___ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma Zemzaru iela 5, Mārupe,  Mārupes nov., 

kadastra Nr. _______, īpašnieku SIA “Baltgale”, reģ.Nr. _______. 

 

19. 

Par Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmuma Nr.20 (protokola Nr.14) “Par 

nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatvē 115, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr_______, 

daļas, aptuveni ___ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 



E.Jansons) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2019.gada 30.oktobra lēmumu Nr.20 (protokola Nr.14) “Par 

nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatvē 115, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, 

daļas, aptuveni ___ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām”. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt nekustamā īpašuma Kārļa Ulmaņa gatve 115, Mārupe,  

Mārupes nov., kadastra Nr. _______, īpašnieku SIA “Balmoral”, reģ.Nr. _______. 

 

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

 

20. 

Par papildus 1.klašu atvēršanu 2020./2021.mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā un Mārupes 

pamatskolā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

E.Jansons, A.Puide) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut atvērt Mārupes Valsts ģimnāzijā  2020./2021.mācību gadā papildus 1.klasi;  

2. Atļaut atvērt Mārupes pamatskolā  2020./2021.mācību gadā papildus 1.klasi.  

 

21. 

Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2020.gadā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, A.Puide), 

(J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (G.Ruskis, kā 

ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - nav,  „atturas” -  1 (E.Jansons),   Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai “Džudo klubs “Mārupe””, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu nometni “SAMURAJA CEĻŠ 2020”. Nometnes norises vieta -  biedrības “Džudo klubs 

“Mārupe”” telpās Pakalniņu ielā 4, Tīrainē, Mārupes novadā no 01.06.2020. – 12.06.2020. 

2. Piešķirt biedrībai “Džudo klubs “Mārupe””, reģ.Nr. _______, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 2 150,00 EUR apmērā. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Džudo klubs “Mārupe””, 

reģ.Nr. _______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

4. Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu un jauniešu 

nometni  “Esi aktīvs!”. Nometnes norises vieta – Tīraines dārzi 6, Mārupē no 17.08.2020. – 

21.08.2020.  

5. Piešķirt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. _______ pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 980,00 EUR apmērā. 

6. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Mārupes BMX klubs”,  

reģ.Nr. _______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

7. Piešķirt nodibinājumam “MP Sports”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu un jauniešu 

nometni  “Es, Tu, Mēs 2020”. Nometnes norises vieta – Piltenes vidusskola, Lielā iela 13, 

Piltene, Ventspils nov. no 07.08.2020. – 16.08.2020. 



8. Piešķirt nodibinājumam “MP Sports”, reģ.Nr. _______, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 7840,00 EUR apmērā. 

9. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nodibinājumu “MP Sports”, reģ.Nr. 

_______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

10. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu un jauniešu 

nometni „Piltene 2020”. Nometnes norises vieta – Piltenes vidusskola, Lielā iela 13, Piltene, 

Ventspils nov.  no  20.07.2020. – 27.07.2020. 

11. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ.Nr. _______1, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 6 272,00 EUR apmērā. 

12. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, 

reģ.Nr. _______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

13. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu un jauniešu nometni 

„Olafa eksperimentu laboratorijā!” Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no 

29.06.2020. – 10.07.2020. 

14. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _______, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 1 538,67 EUR apmērā. 

15. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „LIdomas”,  

reģ.Nr. _______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

16. Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _______9, līdz 2020.gada 6.maijam iesniegt nomas 

līgumu vai apliecinājumu par nomas līguma slēgšanu par konkrētu telpu/laukumu/teritorijas 

nomu nometnes darbības nodrošināšanai visā nometnes darbības laika periodā. 

17. Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _______, nomas maksu par Mārupes pamatskolas telpu 

izmantošanu nometnes „Olafa eksperimentu laboratorijā!” rīkošanai 29.06.2020. – 10.07.2020. 

5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma 

lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

18. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „LIdomas”, reģ.Nr. _______, 

jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

19. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu un jauniešu 

nometni „Krāsu festivāls Mārupē 2020. Dzumandži – jaunie piedzīvojumi” Mārupes 

pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no 13.07.2020. – 19.07.2020. 

20. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr. _______, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 1 666,00 EUR apmērā. 

21. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Ievas radošā darbnīca”, 

reģ.Nr. _______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

22. Noteikt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr.40008215769, nomas maksu par Mārupes 

pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē. Ceļojums laika mašīnā – 

Viduslaiku sāgas zīmējumi! ” rīkošanai 13.07.2020. – 19.07.2020. 5% apmērā no Domes 

lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu izglītības 

pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa. 

23. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, 

reģ.Nr. _______, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

24. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu   

un jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē 2020. Abstraktā māksla – Citplanētieša portrets”  

Mārupes mūzikas un mākslas skolas telpās, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē no 10.08.2020. – 

16.08.2020.  

25. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _______, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1 666,00 EUR apmērā. 

26. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes vizuālās mākslas 

studija”, reģ. Nr._______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

27. Noteikt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _______, nomas maksu par 

Mārupes mūzikas un mākslas skolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē 

2020. Abstraktā māksla – Citplanētieša portrets”  rīkošanai 10.08.2020. – 16.08.2020. 5% 

apmērā no Domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  



28. Noteikt, ka par Mārupes mūzikas un mākslas skolas telpu izmantošanu biedrībai „Mārupes 

vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr. _______, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada 

pašvaldību vispārējā kārtībā. 

 

29. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt bērnu  un 

jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē 2020. Savadora Dalī pārsteigumi un Raunas pils 

gleznojumi”, Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no 29.06.2020 – 05.07.2020. 

30. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ.Nr. _______, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 1666,00 EUR apmērā. 

31. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes radošā laboratorija”, 

reģ.Nr. 40008211004, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

32. Noteikt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ.Nr._______, nomas maksu par Mārupes 

pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē 2020. Savadora Dalī 

pārsteigumi un Raunas pils gleznojumi” rīkošanai 29.06.2020 – 05.07.2020. 5% apmērā no 

Domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.  

33. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Mārupes radošā 

laboratorija”, reģ.Nr. _______, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā 

kārtībā. 

 

34. Piešķirt biedrībai “Attīstības parks”, reģ. Nr. _______, tiesības organizēt bērnu un jauniešu 

nometni  “Vispārīgās attīstības dienas nometne “Pludmales patruļa”. Nometnes norises vieta – 

atpūtas komplekss Palm Beach Club, Mūkupurva iela 1C, Rīga no 06.07.2020 – 10.07.2020. 

35. Piešķirt biedrībai “Attīstības parks”, reģ.Nr. _______, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes 

organizēšanai 525,00 EUR apmērā. 

36. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Attīstības parks”, reģ.Nr. 

_______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

37. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt 

bērnu nometni „Tīraines pienenes”. Nometnes norise vieta – Latvijas Veselības un sporta 

asociācijas telpās Pakalniņu ielā 4, Tīrainē, Mārupes novadā no 01.06.2020. – 12.06.2020. 

38. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ.Nr. _______, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1400,00 EUR apmērā. 

39. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Latvijas Veselības un sporta 

asociācija”, reģ.Nr. _______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

40. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Brazīlija”, reģ.Nr. _______, tiesības organizēt 

bērnu nometni „Bērnu vasara Brazīlijā 2020”. Nometnes norise vieta – “Ruukki pludmales 

centrs”, “Lavandas”, Mārupē,  Mārupes novadā no 20.07.2020. – 14.08.2020. 

41. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Brazīlija”, reģ.Nr. _______, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 3 920,00 EUR apmērā. 

42. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Brazīlija”, reģ.nr. _______, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

 

43. Atteikt piešķirt biedrībai “Latvijas keramika”, reģ.Nr. _______, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai piedāvājumā pieprasītajā  apmērā. 

 

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

tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Mārupē)  

 

22. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.29 (sēdes prot.Nr.5) 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

E.Jansons, A.Puide) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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



 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmuma Nr.29 (sēdes prot.Nr.5) 1.punktā aizstāt 

EUR 64,00 ar EUR 80,00.  

2. Papildināt Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.29 (sēdes prot.Nr.5) ar 

3.punktu šādā redakcijā:  

“3. Par ārkārtējās situācijas sākumu lēmuma izpratnē ir atzīstams katrs jauns Ministru 

kabineta rīkojums par ārkārtējas situācijas termiņa pagarināšanu ilgāk kā par divām nedēļām 

no sākotnēji noteiktā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējas 

situācijas izsludināšanu”.” 

 

23. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 6.aprīļa ārkārtas sēdes lēmumā Nr.1 (sēdes 

prot.Nr.6) 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

A.Puide) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - nav,  

„atturas” -  1 (E.Jansons),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2020.gada 6.aprīļa ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 1 (sēdes 

prot.Nr.6) 1.un 2.punktu šādā redakcijā: 

“1. 2020.gada aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija mācību 

gada ietvaros, izlietot Mārupes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 

2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 

daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas.  

2. 2020.gada aprīlī un maijā neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts 

budžeta līdzekļus izlietot Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 

deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, 

maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves 

formas vai vietas, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija mācību gada ietvaros.” 

2. Lēmumu  trīs darbdienu laikā publiskot savā tīmekļvietnē.  

 

24. 

Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

A.Puide, E.Jansons) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikumu, 

kas apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2013.gada 27.novembra lēmumu Nr.25. 

 

25. 

Par iepirkuma “Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieku personu risku 

apdrošināšana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 



Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

A.Puide, E.Jansons) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Mārupes novada Domes un tās iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Līga Kadiģe 

Pēteris Pikše 

Laima Levanoviča 

Una Putniņa 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumu projekti: 

 

26. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar  SIA “I future investments””  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis,) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - 3 (N.Millere, E.Jansons, N.Orleāns),  „atturas” -  3 (A.Puide, 

R.Zeltīts, A.Kirillovs), Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Deleģēt SIA “I future investments”, reģ.Nr. _______, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana)) 

ietilpstošo pārvaldes uzdevumu – ielu  ar gājēju celiņu un ar attiecīgu labiekārtojumu 

nekustamajā īpašumā “Priežkalnu ceļš”, kadastra Nr. _______saskaņā ar Mārupes novada 

domes 2019.gada 8.oktobrī izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr._______.   

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA “I future investments”, reģ.Nr. 

_______, deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

3. Deleģētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai nodibināt apbūves tiesību līdz 10 (desmit) gadiem 

par labu SIA “I future investments”, reģ.Nr. _______, pašvaldībai piederošajā nekustamajā 

īpašumā “Priežkalnu ceļš”, kadastra Nr_______, ___ ha platībā, piešķirot tiesības veikt 

būvdarbus un izbūvēt ielu  ar gājēju celiņu un ar attiecīgu labiekārtojumu saskaņā ar grafisko 

pielikumu Nr.2. 

4. Noteikt apbūves tiesību maksu EUR 575,00 gadā bez PVN, līguma noslēgšanas gadā un līguma 

izbeigšanas gadā apbūves tiesību maksu rēķināt proporcionāli dienām no apbūves tiesību līguma 

noslēgšanas brīža. Līguma noslēgšanas gadā apbūves tiesību maksu palielina  par  250,00 EUR 

(divi simti piecdesmit euro). PVN aprēķina papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

5. Uzlikt par pienākumu SIA “I future investments”, reģ.Nr. _______, ierakstīt apbūves tiesību kā 

apgrūtinājumu Mārupes novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. ______.  

6. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar deleģētā uzdevuma pilnīgu izpildi, tai skaitā apbūves 

tiesību līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz SIA “I future investments”, 

reģ.Nr._____. 

 

27. 

Par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” un kapitālsabiedrības pārvaldības kārtības apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 



Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, A.Vintere,, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis,) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - 1 (E.Jansons),  „atturas” -  4 (A.Puide, R.Zeltīts, 

A.Kirillovs, N.Orleāns),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saglabāt Mārupes novada pašvaldības tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”, reģ.Nr.______, šādās jomās: 

1.1. siltumenerģijas ražošana, piegāde; 

1.2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde; 

1.3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto sadzīves 

notekūdeņu pieņemšana , novadīšana attīrīšanai, attīrīšana; 

1.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana;  

1.5. elektroenerģijas piegāde un tirdzniecība līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems 

licencētais pakalpojuma sniedzējs.   

2. Apstiprināt Mārupes novada Domes kapitālsabiedrības pārvaldības kārtību saskaņā ar 

pielikumu. 

 

28. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.27 (sēdes prot.Nr.5) 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, N.Millere, P.Pikše, I.Dūduma, 

G.Vācietis, R.Zeltīts, A.Vintere, N.Orleāns, A.Kirillovs, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, 

A.Puide, E.Jansons) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmuma Nr.27 (sēdes prot.Nr.5) 1.punktu 

šādā redakcijā:  

“1. 2020.gadā nekustamā īpašuma nodoklis maksājams ne vēlāk kā 15.septembrī, 15.novembrī 

un 15.decembrī — vienas trešdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī 

reizi gadā avansa veidā.” 

2. Par minēto lēmumu informēt SIA “ZZ Dats” un lūgt veikt lēmumam  atbilstošas izmaiņas 

NINO.  

 

29. 

Par grozījumiem AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes locekļa nominēšanas un 

piemērotības novērtēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, R.Zeltīts, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, A.Puide) (J.Lagzdkalns domes sēdi kavē, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  - 2 (N.Millere, N.Orleāns),  „atturas” -  2 

(A.Kirillovs, E.Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

Izdarīt Mārupes novada domes 2017.gada 20.decembra lēmumā Nr.18 (sēdes protokols Nr.10) šādus 

grozījumus: 

1. lēmuma 1.punktā aizstāt „domes priekšsēdētājs – kapitāldaļu turētāja pārstāvis M.Bojārs” 

ar „izpilddirektors – kapitāldaļu turētāja pārstāvis K.Ločs”. 

2. lēmuma 1.punktā aizstāt “izpilddirektors I.Punculis” ar “domes priekšsēdētājs M.Bojārs”. 

 

 

Deputāts Jānis Lagzdkalns pieslēdzas un uzsāk darbu domes sēdē, turpmākā balsojumā piedalās. 

 



30. 

Par finansējumu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” projektam „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns), „pret” - 2 (E.Jansons, 

N.Orleāns),  „atturas” -  4 (A.Kirillovs, N.Millere, A.Puide, R.Zeltīts),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” sagatavot un iesniegt Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūrā sagatavotos Eiropas Savienības fonda projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Mārupē, 4.kārta”  grozījumus. 

2. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” nodrošināt Eiropas Savienības fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta”  ieviešanai nepieciešamo 

finansējumu 773 757,57 EUR (septiņi simti septiņdesmit trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit 

septiņi eiro, 57 centi) apmērā ūdensapgādes tīklu paplašināšanai un izbūvei projektā paredzēto 

neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot aizņēmumu Valsts kasē ar Mārupes novada domes 

galvojumu. 

3. AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” nodrošināt Eiropas Savienības fonda projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” ieviešanai nepieciešamo 

finansējumu 3 624 587,96 EUR (trīs miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši piesi simti 

astoņdesmit septiņi eiro, 96 centi) apmērā PVN izmaksu segšanai. 

 

31. 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada Domes 2019.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.41/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu”” 

pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs), „pret”  - 2 

(E.Jansons, N.Orleāns),  „atturas” -  3 (N.Millere, A.Puide, R.Zeltīts),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.9 „ Grozījumi Mārupes novada 

Domes 2019.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas. 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

32. 

Par grozījumiem Mārupes novada Domes 2020.gada  25.marta lēmumā Nr.25 (sēdes prot.Nr.5) 

un izsoles noteikumos  

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs, E.Jansons, 

N.Orleāns, N.Millere, A.Puide, R.Zeltīts), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada Domes ar 2020.gada 25.marta lēmuma Nr.25 (sēdes prot.Nr.5)  7.punktu 

un izteikt to šādā redakcijā:  

“7. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada Domes portālā www.marupe.lv un oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas.” 

http://www.marupe.lv/


2. Grozīt Mārupes novada Domes ar 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.25 (sēdes prot.Nr.5)  

apstiprinātos izsoles noteikumus (lēmuma pielikums Nr.1) un: 

2.1. Izteikt to 1.punkta pēdējo teikumu šādā redakcijā:  

“Informācija par Automašīnu un izsoles noteikumi tiek publicēti Domes mājas lapā 

www.marupe.lv.lv, un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".” 

2.2. Izteikt to 8.punktu šādā redakcijā:  

“8. Pirmais un turpmākie solīšanas soļi ir EUR 100,00.” 

2.3. Izteikt to 9.punktu šādā redakcijā:  

“9. Izsole notiks 2020. gada 26.maijā plkst.11.00 Mārupes novada Domē, administratīvās ēkas 

2.stāva zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.” 

2.4. Izteikt to 12.punktu šādā redakcijā:  

“12. Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Mārupes novada domes Klientu 

apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, līdz 2020.gada 25.maija 

plkst.11.00”. 

 

33. 

Par iepirkuma “Divkārtu virsmas apstrāde Mārupes novada pašvaldības ielām” organizēšanu 

un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs, E.Jansons, 

N.Orleāns, N.Millere, A.Puide, R.Zeltīts), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Divkārtu virsmas apstrāde Mārupes novada pašvaldības ielām”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Emīls Rūdolfs Anšmits 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

34. 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu _______ atdalīšanu un pievienošanu nekustamajam 

īpašumam Daibes iela 44, Mārupē, Mārupes novadā, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs, E.Jansons, 

N.Orleāns, N.Millere, R.Zeltīts), „pret”  - nav,  „atturas” -  1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma Lielā iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

_______, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu _______ – ____ha platībā un pievienot 

nekustamajam īpašumam Daibes iela 44, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr.________. 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____ – ____ ha platībā atstāt spēkā esošo zemes 

lietošanas mērķi - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) – ___ ha 

platībā. 

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). 

 



35. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs, E.Jansons, 

N.Orleāns, N.Millere, A.Puide, R.Zeltīts), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Dzintaru iela 17, Mārupe, Mārupes 

novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Dzintaru iela 17, Mārupe,  Mārupes novada,  divģimeņu dzīvojamās 

mājas telpu grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Dzintaru iela 17 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Dzintaru iela 17 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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

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

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

 

36. 

Par atbrīvošanu no nomas maksas 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs, E.Jansons, 

N.Orleāns, N.Millere, R.Zeltīts), „pret”  - nav,  „atturas” -  1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbrīvot SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. _______, no nomas maksas par telpu nomu 

Jaunmārupes mūzikas skolā Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, Mārupes 

vidusskolā (tagad – Mārupes Valsts ģimnāzija) Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes sporta 

kompleksā Kantora ielā 97, Mārupē, par uzstādītajiem 5 dzērienu automātiem  uz likuma “Par 

valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 

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

2. SIA “KAFE SERVISS”, reģistrācijas Nr. _______, iesniegt domei uzskaites veidlapu par citu 

saņemto de minimis atbalstu vai norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā izveidotās un 

apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 

veidlapu paraugiem. 

 

37. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2011. gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs, E.Jansons, 

N.Orleāns, N.Millere, R.Zeltīts, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt saistošos noteikumus Nr.27/2019 „Grozījumi Mārupes novada domes 2011.gada 

12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mārupes novadā”.  



2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10/2020  „Grozījumi Mārupes novada domes 2011.gada 

12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9/2011 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mārupes novadā”, saskaņā ar  pielikumu.  

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

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

pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībā netiks saņemts Vides 

aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu.  

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

38. 

Par Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmuma Nr.7 (sēdes protokols Nr.2) atcelšanu  

un Par nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļu aptuveni ___ 

ha platībā un aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (M.Bojārs, L.Kadiģe, P.Pikše, I.Dūduma, G.Vācietis, 

A.Vintere, J.Lībietis, S.Sakoviča, D.Štrodaha, G.Ruskis, J.Lagzdkalns, A.Kirillovs, E.Jansons, 

N.Orleāns, N.Millere, R.Zeltīts, A.Puide), „pret”  - nav,  „atturas” -  nav,   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu Nr.7 “Par nekustamā īpašuma 

“Zeļļi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, ___ ha platībā, atsavināšanu sabiedrības 

vajadzībām”. 

2. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novadā, kadastra Nr. _______, daļu 

aptuveni ___ ha un ___ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.Š., 

personas kods _______,  ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un 

uzturēšanai. 

3. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un A.Š., personas kods _______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība 

atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, 

ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

4. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novads, kadastra Nr. 

_______daļām aptuveni ___ ha un ___ ha platībā. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Zeļļi”, Mārupes novads, kadastra Nr. 

_______, daļu aptuveni ____ha un ___ ha  (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai 

skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.15.00 

 

Pielikumā apstiprināti 38 (trīsdesmit astoņi) domes sēdes lēmumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:         Mārtiņš Bojārs 

 

 

Deputāti:         Līga Kadiģe 

 

          Pēteris Pikše  

      

          Andris Puide 



 

   Jānis Lībietis  

 

         Jānis Lagzdkalns 

 

                Dace Štrodaha 

 

   Normunds Orleāns 

    

             Guntis Ruskis 

 

          Andrejs Kirillovs 

 

         Nadīna Millere 

  

         Ira Dūduma 

 

         Anita Vintere 

 

         Gatis Vācietis 

 

         Raivis Zeltīts 

   

   Edgars Jansons 

  

    Sigita Sakoviča 

 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine         Simona Ģērmane 

 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 8.maijā 

 


