
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2020.gada 19.augustā  Nr.16 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, 

Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere - kavē 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Edgars Jansons – darbnespējas lapa, Anita Vintere – darbnespējas lapa 

 

Domes sēdē piedalās darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”. 

2. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2012. gada 23.maija saistošajos noteikumos 

Nr.17/2012 “Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā”. 

3. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2012. gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

24/2012 “Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu”. 

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

“Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”. 

5. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 

14/2010 “Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā”. 

6. Par konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2020” komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu. 

7. Par adreses piešķiršanu (2 gab.) 

 

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

8. Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.1 (prot.Nr.5). 
 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

9. Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.31 (sēdes prot.Nr.15) precizēšanu. 

10. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes 

ielā 23, Skultē, Mārupes novadā,  kadastra Nr.___________. 

 



 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

11. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

12. Par iepirkuma “Mārupes novada Jauniešu centra izveides un sporta laukuma labiekārtošanas 

Mārupē, Dreimaņu ielā 12 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” organizēšanu 

un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

13. Par iepirkuma “Tirdzniecības vietas izveides un labiekārtošanas Bebru ielā 10, Mārupē 

būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

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

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis ), „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. 

 

Atklāti balsojot ar balsīm 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

1. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 

“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret” nav,  „atturas” nav , Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2020 „Grozījumi Mārupes novada domes 2010.gada 

18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un 

sabiedrisko kārtību Mārupes novadā ”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu.   

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

Vēstnesis”. 



5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.1). 

 

 

2. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2012. gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.17/2012 

“Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2020 „Grozījumi Mārupes novada domes 2012.gada 

23.maija saistošajos noteikumos Nr. 17/2012 “Dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā”, 

saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu.   

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

Vēstnesis”. 

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

 
 

3. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2012. gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 24/2012 

“Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2020 „Grozījumi Mārupes novada domes 2012.gada 

29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 24/2012 “Noteikumi par Mārupes novada simbolikas 

izmantošanu”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu.   

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

“Latvijas Vēstnesis”. 
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3). 

 



 

 

4. 

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

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2020 „Grozījumi Mārupes novada domes 2011.gada 

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

novadā””, saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu.   

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

Vēstnesis”. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.4). 

 
 

5. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2010. gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 

“Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2020 „Grozījumi Mārupes novada domes 2010.gada 

21.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 “Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā 

”, saskaņā ar  pielikumu. 

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

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

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

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu.   

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

Vēstnesis”. 

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

 
 



 
6. 

Par konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2020” komisijas izveidošanu un nolikuma 

apstiprināšanu” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot konkursa  “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2020” komisiju šādā sastāvā: 
Komisijas locekļi:  

Domes priekšsēdētājs - Mārtiņš Bojārs; 

Domes priekšsēdētāja vietnieks - Līga Kadiģe; 

Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs - Pēteris Pikše; 

Kultūras nama direktore – Ira Dūduma; 

Attīstības nodaļas vadītājs - Ilze Krēmere; 

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants – Jolanta Kursiša; 

Tūrisma organizators – Laura Šīrante; 

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis - Jurijs Baibakovs; 

Biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāvis - Alīna Lukjanceva. 

2. Apstiprināt konkursa  “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2020” komisijas nolikumu 

saskaņā ar pielikumu.  
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.6). 

 
 

7.1 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt rindu mājai adresi atbilstoši zemei Lielā iela 10, Mārupe,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Lielā iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, rindu mājas telpu grupām 

adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Lielā iela 10 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Lielā iela 10 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

003 Lielā iela 10 - 3, 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). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.7.1). 

 
 
 
 



7.2 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Veczariņu iela 11, Mārupe,  Mārupes novads. 

2.  Piešķirt nekustamā īpašuma Veczariņu iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, dvīņu mājas telpu 

grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Veczariņu iela 11 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Veczariņu iela 11 - 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). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.7.2). 

 
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 
8. 

Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.1 (prot.Nr.5) 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

Izdarīt šādus grozījumus Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.1 (sēdēs 

protokola Nr.5): 

1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Piešķirt E. M. B., personas kods ____________, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi 

simti divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti  ar ceļa un dalības maksas 

izdevumiem saistībā ar viņa dalību Eiropas čempionātā burāšanā Oprimist laivu klasē 

Slovēnijā, Portoroža, no 2020.gada 18. līdz 25.oktobrim.” 

2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 

“2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram veikt grozījumus 2020.gada 8.aprīļa 

Administratīvajā līgumā Nr.1/4-4/57-2020. 

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

 
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 
9. 

Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.31 (sēdes prot.Nr.15) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 



Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andris 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt Mārupes novada Domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.31 (sēdes prot.Nr.15) lemjošās daļas 

1.punktu šādā redakcijā:  

1. Grozīt Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības noteikumu, kas apstiprināti ar Mārupes 

novada Domes 2017.gada 24.maija lēmumu Nr.24 (sēdes prot.Nr.7, pielikums Nr.24) 4.2.1punktu  un 

izteikt  to šādā redakcijā:  

“4.2.1 Atpūtas laikā Darbinieki, kuriem noteikts summētais darba laiks saskaņā ar Noteikumu 4.1.3.punktu,   

atrodas darba devēja rīcībā. Noteikumu 4.2.3.punktā noteiktos pārtraukumus ieskaita darba laikā.” 

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.9). 

 
10. 

Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Skultes pirts”, Skultes ielā 

23, Skultē, Mārupes novadā,  kadastra Nr.____________ 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

G.Sušiņina informē, ka tā ir atkārtota izsole pašvaldības īpašumam, pirms gada tā beigusies bez rezultāta, līdz 

ar to Pašvaldības īpašumu pārvalde ir ierosinājusi to nodot tālāk, vai turpināt apsaimniekot par pašvaldības 

līdzekļiem. Pašvaldības pārvalde ir izrēķinājusi, ka tikai būvmateriāliem, sakopšanas darbu veikšanai un 

uzturēšanai būtu nepieciešami 53 tūkstoši plus PVN. Bija arī saņemts ierosinājums, Attīstības nodaļa bija 

veikusi aptauju un noskaidrojās, ka iedzīvotāji vēlas pirti ņemt savā lietošanā, lai turpinātu saņemt pirts 

pakalpojumus. Šis ir kompromiss starp iedzīvotājiem un pašvaldības pienākumu pašiem apsaimniekot savu 

īpašumu un uzturēt viņu kārtībā, jo pa šo gadu stāvoklis ir pasliktinājies, lai nodotu nomā par to pašu cenu, 

kuru noteica sertificēts vērtētājs, jo iepazīstoties ar to darba uzdevumu, nav pamata uzskatīt, ka vērtība būtu 

mainījusies vai tā atšķirtos, ja to pašu vēlreiz nodotu vērtēšanai. Tā būtu nelietderīga naudas izlietošana. 

Nomas maksā var ieskaitīt tos nepieciešamos ieguldījumus, kas būtu pašvaldībai obligāti jāveic, lai varētu šo 

pirti izmantot kā pirti un par to maksāt nomas maksu. Līdz ar to ir sagatavots lēmumppjekts par izsoli, kur būs 

iespēja panākt pēc iespējas augstāku nomas maksu, kā to prasa arī normatīvie akti. Ja nomnieks veiks tos 

ieguldījumus, kas pēc būtības gulstas uz pašvaldību, ka šajā laikā tiks piemērots civillikumā paredzētais, visi 

norēķini tiks veikti savstarpēji ieskaitot nomas maksu pret pašvaldības pienākumu atlīdzinākt veiktos 

ieguldījumus. 

A.Kirillovs lūdz atbalstīt šo lēmumu, jo šajā situācijā tā īstenībā ir vienīgā izeja, es domāju, ka viss būs 

veiksmīgi. 

A.Puide piebilst, ka ticu, ja juristi parakstījušies, ka viņš ir atbilstoši sagatavots, bet tomēr tā kā ir sagatavots, 

visi ieguldījumi un trešās personas ir savstarpējami dzēšami? Un nekādi pārkāpumi nav tādā izpratnē? 

G.Sušiņina norāda, ka ir uzlikts ierobežojums pieci gadi. Tie nosacījumi, ka nomnieks potenciāli tas kurš 

uzvarēs, viņš sešos mēnešos ieguldījumus veic, pašvaldības Īpašumu pārvalde aizies un ar aktu konstatēs, ka 

visi tie darbi, kurus atzīs par nepieciešamiem, tiks izdarīti. Ir uzlikts ierobežojums, ja nomas maksa pēkšņi ir 

1000 euro mēnesī vai 2000 euro, mēs nevaram neparedzēt šādu varbūtību, tā ir izsole Jebkurā gadījumā nomas 

maksas apmērs tiks ierobežots, lai kopsumma pa pieciem gadiem nepārsniedz 53 tūkstošus. Vidēji nomas 

maksa, kas varētu būt, tas ir aptuveni 300, 350, ir divi, trīs potenciālie nomnieki, kas var sacensties savā 

starpā. 5 gadus darbosimies uz ieskaites pamata, pilns termiņš ir 10 gadi. Vēl viens ierobežojums, kas vērsts 

uz iedzīvotāju, tie ir 10 euro ieskaitot PVN par vienu apmeklējuma reizi, kas nevar būt īsāka par divām 

stundām. Ja nomnieks pārkāps šo, tad viņš maksās normālu nomas maksu pašvaldībai no pirmās nomas 

dienas. Pašvaldības mērķis nav taisīt komerciālu pasākumu.  

M.Bojārs interesējas, vai pirts pakalpojums tiks sniegts katru dienu? 

G.Sušiņina apstiprina, ka pakalpojums tiks sniegts katru dienu.  

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Normunds Orleāns, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izsludināt atkārtotu izsoli par tiesībām nomāt zemes gabalu ___ ha platībā un uz tā esošās būves ar 

kopējo platību ___ m2 – pirts ēku ___ m2 platībā un šķūni ___ m2, kas atrodas Skultes ielā 23, kadastra 

Nr.___________.  

2. Noteikt, ka nomas objekts tiek nodots nomas lietošanā ar sekojošo uzlikumu:  

1.1. Pirts ēkas obligāta atjaunošana saskaņā ar tehnisko aprakstu (pielikums Nr.3) 6 mēnešu periodā 

no nomas līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.2.  Pirts pakalpojumu sniegšana Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pēc pirts 

ēkas atjaunošanas, nodrošinot, ka pirts pakalpojuma cena fiziskai personai nepārsniedz EUR 

10,00 (ieskaitot PVN)  par vienu apmeklējuma reizi, kura nav īsākā par 2 stundām.  

3. Apstiprināt izsoles sākuma cenu – 278,46 euro bez PVN 21% kā sākotnējo nomas maksu mēnesī un 

noteikt sekojošo nomas maksas samaksas kārtību: 

3.1. Ar nomas maksu, kas nepārsniedz 896.83 euro bez PVN 21% mēnesī,  segt nomnieka veiktos 

ieguldījumus pašvaldības īpašumā 60 mēnešu periodā no nomas līguma noslēgšanas dienas, ja 

Nomnieks  izpilda abus uzlikumus;  

3.2. Pēc Nomnieka ieguldījumu atmaksas perioda beigām vai ja nomnieks neizpilda abus uzlikumus 

nomnieks maksā nomas maksu vispārējā kārtībā ar tiesībām noteikt maksu par pakalpojumu pēc 

saviem ieskatiem.  

4.Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1.  

5. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs – domes izpilddirektors Kristaps Ločs; 

komisijas loceklis - Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš; 

komisijas loceklis -  Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča; 

komisijas locekle ar sekretāres funkcijām – Solvita Hiršfelde. 

6. Apstiprināt Nomas līguma projektu saskaņā ar Pielikumu Nr.2. 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.10). 

 
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti 

 
11. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Gatis Vācietis, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, 

Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), 

„pret”  nav,  „atturas” 3 (Raivis Zeltīts, Andris Puide, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

 
 

 

 

12. 

Par iepirkuma “Mārupes novada Jauniešu centra izveides un sporta laukuma labiekārtošanas 

Mārupē, Dreimaņu ielā 12 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

A.Puide interesējas, vai šis ir tas pats Jauniešu centrs, kur bija paredzēts ieguldīt tūkstošus koka pārvietojamā 

karkasa būvē, kuru visi iepriekš noraidījām un kuru pēc nedēļas lielākā daļa akceptēja? Tas ir tas pats 

projekts, vai kaut kas jauns?  

D.Štrodaha norāda, ka tas ir tas pats projekts. 



A.Puide  interesējas, vai pašvaldībai uz šodienu nav citu lietderīgāku tēriņu, kā būvēt Jauniešu centru, kas 

izmaksās 300-500 tūkstošus? 

M.Bojārs norāda, ka tāda nauda nav paredzēta, precīzi summu tagad nevaru pateikt, bet to parādīs iepirkuma 

rezultātā.  

A.Puide jautā, cik liels finajsējums būs nepieciešams no pašvaldības? 

P.Pikše norāda, ka to rādīs iepirkums. 

A.Puide jautā, kā deputāti ir gatavi balsot, nezinot, cik būs vajadzīgs no pašvaldības – 50 vai 250 tūkstoši? 

L.Kadiģe informē, ka tagad balsojam par iepirkuma komisijas izveidošanu. 

A.Puide interesējas, vai izveidos komisiju un pēc tam lems būvēt vai nebūvēt? 

L.Kadiģe informē, ka paziņos rezultātus un pēc tam pašvaldība lems par līdzfinansējuma lielumu. 

N.Orleāns interesējas, vai  konkursa nolikumā procentuāli būs norādīts finansējums? 

M.Bojārs norāda, ka oficiāls saskaņojums ir iedots, ka varam būvēt. 

J.Lagzdkalns vēlas precizēt – saprotu, ka tad, kad būs izstrādāts iepirkums, saņemsim piedāvājumu, cik tas 

varētu izmaksāt un tad lemsim, būvējam vai nē? Ja ir par dārgu, tad nedaram, ja ir pieejams mūsu tā brīža 

iespējām, tad to darām? 

M.Bojārs apstirpina J.Lagzzdkalna teikto. 

A.Puide interesējas, vai neuzskatam, ka šādu naudu var novirzīt kādai sporta centra būvniecībai, vai sporta 

laukumam, kā bija Gerberu ielā? Es uzskatu, ka pašvaldībai ir gana daudz telpas skolās, kuras var īrēt 

jauniešu vajadzībām. Svarīgāk jauniešiem ir nodarboties ar sportu, nevis pulcēties kādā speciālā jaunizbūvētā 

ēkā. 

M.Bojārs informē, ka pagājušā pirmdienā bija izglītības konsultatīvā padome un tika skatīts jauniešu projekts 

un darbības plāns. Padome atbalstīja, ka Mārupē pie tāda iedzīvotāju skaita ir nepieciešams būvēt jauniešu 

centru, jo pašlaik notiek darbība vienā 15 m2 istabā. Jauniešu ir daudz, ne tikai tie, kas mācās mūsu skolā, bet 

arī citi, viņiem vajag vietu, kur pulcēties arī tajā laikā, kad izglītības dienests nestrādā. Atbalstu guvām. 

A.Puide jautā, vai ārpus mācību laika nevar pulcēties skolā vai jau esošās sporta iestādēs? 

M.Bojārs norāda, ka nevar, jo tie domāti visiem Mārupes novada iedzīvotājiem. Vēlas pulcēties tieši ārpus 

skolas telpām. 

A.Puide norāda, ka viņi vēlas pulcēties ārpus skolas telpām un mēs esam gatavi iztērēt, piemēram, 300 

tūkstošus, jo viņi ir gatavi pulcēties, bet deputātus nodrošināt ar telpām atbilstoši normatīvao aktu prasībām 

mēs neesam gatavi? Nopirkt par 800 tūkstošiem Gaujas ielā veselu kvartālu un attīstīt to mēs neesam gatavi, 

bet jauniešiem uzbūvēt mēs esam gatavi. 

M.Bojārs norāda, ka deputāts savu attieksmi var izteikt balsojot. 

D.Štrodaha norāda, ka mēs neceļam jauniešu centru konkrēti kādam jaunietim vai jauniešiem. Mēs ceļam ēku 

pēc pašreizējās vajadzības. Jaunieši ne tikai nodarbojas ar sportu, pēcpusdienā viņi grib tikties un pilnīgi 

normāli ir tikties ne tikai skolā. Tā būs pašvaldības ēka un lielākā daļa tur būs ieguldīta Eiropas projekta 

nauda, mums ir jāizmanto šāda iespēja. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Gatis Vācietis, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, 

Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), 

„pret”  nav,  „atturas” 3 (Raivis Zeltīts, Andris Puide, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Mārupes novada Jauniešu centra izveides un sporta laukuma labiekārtošanas Mārupē, Dreimaņu ielā 

12 būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: 

 

  

Valdis Kārkliņš 

Kristaps Šveisbergs 

Aivars Svirido 

Ilze Krēmere  
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.12). 

 



13 

Par iepirkuma “Tirdzniecības vietas izveides un labiekārtošanas Bebru ielā 10, Mārupē būvprojekta 

izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

A.Puide interesējas, kur var iepazīties ar plānoto aprīkojumu tirdzniecības vietā un iespējamiem 

elektropieslēgumiem, lai sniegtu savus iespējamos papildinājumus un idejas un saprastu vai viņas ir ņemtas 

vērā vai nav? 

M.Bojārs informē, ka Attīstības nodaļā var iepazīties. 

A.Puide norāda, ka lēmumprojektam nav pievienoti materiāli, lēmumprojekts ir kā steigā sagatavots. Vai tas, 

kas ir iepriekš lemts, ir ņemts vērā un tiks darīts?  

M.Bojārs informē, ka tas ir vairāk domāts ne kā tirgus veidošana Mārupes novadā, bet vairāk kā informatīvais 

centrs, kurā arī varēs tirgot pašvaldība sagatavotos dažādus suvenīrus. Tas nav domāts publiska tirgus 

veidošanai. 

A.Puide norāda, tad, kad šis jautājums tika skatīts, vairākkārt tika ierosināts, ka ir kaut kādas dienas, 

sestdiena, svētdiena, kad var organizēt arī kādu tirdziņu, vai ir ņemts vērā, ka būs nepieciešams elektrības 

pieslēgums, vai par to domās divas Attīstības nodaļas meitenes vai deputāti? 

M.Bojārs norāda, ka ir izstrādāts šī centra labiekārtojuma projekts, projektā ir daļa, ka Bebru un Gaujas ielas 

krustojumā veido apli, blakus autostāvvietas un šīm pašām autostāvvietām pieslēgsies tirdzniecības vietas un 

labiekārtojums Bebru ielā 10, kas veidos vienotu apbūves teritoriju, kuru varēs izmantot arī šādu pasākumu 

organizēšanai, atbilstoši tiem nosacījumiem, ko drīkst darīt zem augstsprieguma līnijām. Laukums un pārējais 

ir būvēts tajā vietā, lai varētu izmantot. Sākums ir šim, jo ir Eiropas nauda. Pašiem būs jālemj par prioritātēm. 

Nauda līdz šim aplim un stāvvietām nav izdalīta un nav arī prasīta.  

 

Plkst.15:30 domes sēdē ierodas un turpmākajā  

balsojumā piedalās deputāte N.Millere. 

 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Gatis Vācietis, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, 

Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, 

Raivis Zeltīts, Andris Puide, Normunds Orleāns), „pret”  nav,  „atturas” 1 (Nadīna  Millere), Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Tirdzniecības vietas izveides un labiekārtošanas Bebru ielā 10, Mārupē būvprojekta izstrāde, 

būvdarbi un autoruzraudzība”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: 

 

  

Valdis Kārkliņš 

Guntars Igaunis 

Kristaps Šveisbergs 

Ilze Krēmere 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.13). 

 
 

Priekšsēdētājs M.Bojārs informē, ka nākamās komiteju sēdes notiks 26.augustā un nākamā domes sēde 

notiks 2.septembrī plkst.15:00.  

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.15.40 
 

Pielikumā apstiprināti 13 (trīspadsmit) domes sēdes lēmumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:        Mārtiņš Bojārs 



 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:                    Kristīne Štrāla 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 20.augustā 

 
 
 
 
 


