
 

 

 

 

 

 
 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2020.gada 30.septembrī           Nr.19 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Anita Vintere (kavē) 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Gatis Vācietis - mācībās, Raivis Zeltīts – darbnespējas lapa. 

 

Domes sēdē piedalās darbinieki: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Teritorijas plānotāja Dace Žīgure, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Finanšu un grāmatvdības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla 

 

Priekšsēdētājs M.Bojārs ziņo, ka pēc 1.jautājuma tiks izsludināts piecu minūšu pārtraukums, jo lēmums 

jāparaksta un jānosūta Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.  

 

Darba kārtība: 

Finanšu komitejas iesniegtais lēmumprojekts: 

1. Par kopīga jaunveidojamā Mārupes  novada pašvaldības administratīvās struktūras 

projekta izstrādes uzsākšanu un valsts mērķdotācijas pieprasīšanu administratīvi 

teritoriālās reformas ietvaros. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

2. Par adreses piešķiršanu (10 gab.). 

3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

4. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 



6. Par adreses maiņu. 

7. Par zemes lietošanas mērķi (5 gab.) 

8. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

9. Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

jaunā redakcijā. 

10. Par saistošo noteikumu Nr.16/2020 “Grozījumi Mārupes novada domes 2012. gada 

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

simbolikas izmantošanu” precizēšanu. 

11. Par saistošo noteikumu Nr.18/2020 “Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 

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

Mārupes novadā” precizēšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela 33, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.______________ zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ____________  pieņemšanu 

dāvinājumā. 

13. Par darba grupas izveidi jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu projektu izstrādei. 

14. Par apbūves tiesību līguma pirmstermiņa izbeigšanu (2 gab.). 

15. Par Mārupes novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam rīcības plāna un 

investīciju plāna aktualizāciju 2021.-2023.gadam. 

16. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

17. Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

“Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr._____________, teritorijā, izstrādes 

uzsākšanu. 

18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Granduļi”” (kadastra 

Nr.______________), “Cepļi”(kadastra Nr._______________) un Zeltiņi iela 106 

(kadastra Nr._____________), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai. 

19. Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.___________), Zeltiņu iela 110 

(kad. Nr._____________) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.____________), Mārupē, 

Mārupes novadā detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 
20. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 11, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.__________, daļas aptuveni _________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

21. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.__________, daļas aptuveni ________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

22. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 13, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr._____________, daļas aptuveni ___________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

23. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 14, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.______________, daļas aptuveni _________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

24. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 15, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.____________, daļas aptuveni ___________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

25. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 16, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr._____________, daļas aptuveni ___________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

26. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr._____________, daļas aptuveni ___________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

27. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 18, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr._________, 

daļas aptuveni ________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

28. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 19, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.___________, daļas aptuveni ____ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

29. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 20, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr.__________, daļas aptuveni ____ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā. 

 

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

30. Par finansiālu atbalstu sportistam (2 gab.). 

31. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu D. S.i. 

32. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu L. Č. – S. 

33. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mārupes vizuālās mākslas studija” projekta 

“Mana Glezna 2020” īstenošanai. 



34. Par izmaiņām Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā. 

35. Par pretendentu pieteikšanās uzsākšanu Goda raksta piešķiršanai 2020.gadā. 

36. Par grozījumiem nolikumā “Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikums”. 

37. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2020.gadā (septembris – decembris). 

38. Par Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2025. gadam 

apstiprināšanu. 

39. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu un godalgas 

izmaksu R. P. 

40. Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinības raksts” I pakāpe piešķiršanu 

un godalgas izmaksu L. Č. – S. 

41. Par Mārupes novada izglītības iestāžu Karjeras izglītības plāna 2020. – 2025. gadam 

apstiprināšanu. 

 
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

42. Par  Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

43. Par  Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

44. Par nekustamā īpašuma “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. __________ izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

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

precizēšanu. 

46. 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.  

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

47. Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.7 (prot.Nr.5). 

48. Par būvatļauju būvniecības iecerei ““KAIROS” kultūras un garīguma centra jaunbūve”. 

49. Par iepirkuma “Kungu ielas pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

50. Par adreses piešķiršanu. 

51. Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu 2020./2021., 

2021./2022.mācību gadam saskaņošanu. 

 

 

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

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Iekļaut  domes sēdes darba kārtībā un izskatīt domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

 

 

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

 

L.Kadiģe ierosina dienas kārtības 48.jautājumu izskatīt kā otro dienas kārtības jautājumu, jo ir atnākuši 

arī klausītāji. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Atbalstīt ierosinājumu un izskatīt dienas kārtības 48.jautājumu kā otro dienas kārtības jautājumu. 

 



Atklāti balsojot ar balsīm 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

 

Finanšu komitejas iesniegtais lēmumprojekts 

 

 

 

1. 

Par kopīga jaunveidojamā Mārupes  novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

izstrādes uzsākšanu un valsts mērķdotācijas pieprasīšanu administratīvi teritoriālās reformas 

ietvaros 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt kopīga jaunveidojamā Mārupes  novada pašvaldības administratīvās struktūras 

projekta izstrādi (projekts), kurā ietverti ar jaunveidojamā Mārupes novada pašvaldības 

darbības organizāciju un reorganizāciju saistītie jautājumi: 

1.1. apvienojamo pašvaldību iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, biedrību un    

nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju darbības raksturojums; 

1.2. jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību, kapitālsabiedrību, 

biedrību un nodibinājumu, kā arī citu pašvaldības institūciju turpmākās darbības 

modelis jaunizveidotajā novadā un, ja nepieciešams, arī informācija par 

kapitālsabiedrību, biedrību, nodibinājumu un citu pašvaldības institūciju 

reorganizāciju; 

1.3.  jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modelis; 

1.4.  jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.  

2. Noteikt, ka projekta izstrādes termiņš ir no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 1.jūnijam.  

3. Apstiprināt projekta izstrādes izmaksas EUR 23 050,00 apmērā: 

 

Izmaksas  Valsts mērķdotācija EUR  Pašvaldības finansējums EUR  

personāla atalgojums (darba alga 

un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas) 

14000,00 4300,00 

piesaistīto ekspertu pakalpojumu 

izmaksas 

4750,00 0 

  

4. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram  iesniegt Valsts 

reģionālās attīstības aģentūrā pieteikumu par valsts mērķdotācijas piešķiršanu projekta 

izstrādei.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.1). 

 

Plkst.13:10 tiek izsludināts pārtraukums uz 3 min. 

Plkst.13:15 pēc pārtraukuma tiek turpināta domes sēde. 

 



 

 

 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

2.1. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Anita Vintere), „pret” nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt ēkām ar kadastra apzīmējumiem ___________ un ______________ 

adresi atbilstoši zemei Gaileņu iela 43, Tīraine,  Mārupes novads. 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.1). 

 

 

2.2. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāte I.Dūduma iziet no domes sēdes telpas 

un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Anita Vintere), „pret” nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divu ģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Kāpu iela 8, Mārupe,  

Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Kāpu iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, divu ģimeņu 

dzīvojamās mājas telpu grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Kāpu iela 8 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Kāpu iela 8 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 



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

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

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.1). 

 

 

2.3. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Anita Vintere), „pret” nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Malduguņu iela 8,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Mārupē, Mārupes novadā,  telpu grupām adreses: 

Ēkas 

projekta 

numurs  

Dzīvokļa 

(telpu 

grupas) 

projekta 

numurs 

Dzīvokļim 

piešķirtais 

numurs 

Dzīvokļa (telpu grupas) adrese 

1.4 16-101 1 Malduguņu iela 8-1, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 16-102 2 Malduguņu iela 8-2, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 16-201 3 Malduguņu iela 8-3, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 16-202 4 Malduguņu iela 8-4, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 16-301 5 Malduguņu iela 8-5, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 16-302 6 Malduguņu iela 8-6, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 17-102 7 Malduguņu iela 8-7, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 17-101 8 Malduguņu iela 8-8, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 17-202 9 Malduguņu iela 8-9, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 17-201 10 Malduguņu iela 8-10, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 17-302 11 Malduguņu iela 8-11, Mārupe, Mārupes novads 

1.4 17-301 12 Malduguņu iela 8-12, Mārupe, Mārupes novads 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.3). 

 

 

2.4. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Malduguņu iela 12                                                                                                                                                                                                                                                                                       

, Mārupē, Mārupes novadā,  telpu grupām adreses: 

Ēkas 

projekta 

numurs  

Dzīvokļa 

(telpu 

grupas) 

projekta 

numurs 

Dzīvokļim 

piešķirtais 

numurs 

Dzīvokļa (telpu grupas) adrese 

1.1 2-103 1 Malduguņu iela 12-1, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-102 2 Malduguņu iela 12-2, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-101 3 Malduguņu iela 12-3, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-204 4 Malduguņu iela 12-4, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-203 5 Malduguņu iela 12-5, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-202 6 Malduguņu iela 12-6, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-201 7 Malduguņu iela 12-7, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-304 8 Malduguņu iela 12-8, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-303 9 Malduguņu iela 12-9, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-302 10 Malduguņu iela 12-10, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-301 11 Malduguņu iela 12-11, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-404 12 Malduguņu iela 12-12, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-403 13 Malduguņu iela 12-13, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-402 14 Malduguņu iela 12-14, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-401 15 Malduguņu iela 12-15, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-504 16 Malduguņu iela 12-16, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-503 17 Malduguņu iela 12-17, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-502 18 Malduguņu iela 12-18, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 2-501 19 Malduguņu iela 12-19, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-101 20 Malduguņu iela 12-20, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-102 21 Malduguņu iela 12-21, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-201 22 Malduguņu iela 12-22, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-202 23 Malduguņu iela 12-23, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-301 24 Malduguņu iela 12-24, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-302 25 Malduguņu iela 12-25, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-401 26 Malduguņu iela 12-26, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-402 27 Malduguņu iela 12-27, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-501 28 Malduguņu iela 12-28, Mārupe, Mārupes novads 

1.1 3-502 29 Malduguņu iela 12-29, Mārupe, Mārupes novads 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.4). 

 



2.5. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāte I.Dūduma atgriežas domes sēdes telpā 

un turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Malduguņu iela 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

, Mārupē, Mārupes novadā,  telpu grupām adreses: 

Ēkas 

projekta 

numurs  

Dzīvokļa 

(telpu 

grupas) 

projekta 

numurs 

Dzīvokļim 

piešķirtais 

numurs 

Dzīvokļa (telpu grupas) adrese 

1.3 15-101 1 Malduguņu iela 10-1, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-102 2 Malduguņu iela 10-2, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-201 3 Malduguņu iela 10-3, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-202 4 Malduguņu iela 10-4, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-301 5 Malduguņu iela 10-5, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-302 6 Malduguņu iela 10-6, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-401 7 Malduguņu iela 10-7, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-402 8 Malduguņu iela 10-8, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-501 9 Malduguņu iela 10-9, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 15-502 10 Malduguņu iela 10-10, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-101 11 Malduguņu iela 10-11, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-102 12 Malduguņu iela 10-12, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-201 13 Malduguņu iela 10-13, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-202 14 Malduguņu iela 10-14, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-301 15 Malduguņu iela 10-15, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-302 16 Malduguņu iela 10-16, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-401 17 Malduguņu iela 10-17, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-402 18 Malduguņu iela 10-18, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-501 19 Malduguņu iela 10-19, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 14-502 20 Malduguņu iela 10-20, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-101 21 Malduguņu iela 10-21, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-102 22 Malduguņu iela 10-22, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-201 23 Malduguņu iela 10-23, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-202 24 Malduguņu iela 10-24, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-301 25 Malduguņu iela 10-25, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-302 26 Malduguņu iela 10-26, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-401 27 Malduguņu iela 10-27, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-402 28 Malduguņu iela 10-28, Mārupe, Mārupes novads 



1.3 13-501 29 Malduguņu iela 10-29, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 13-502 30 Malduguņu iela 10-30, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-103 31 Malduguņu iela 10-31, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-102 32 Malduguņu iela 10-32, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-101 33 Malduguņu iela 10-33, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-204 34 Malduguņu iela 10-34, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-203 35 Malduguņu iela 10-35, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-202 36 Malduguņu iela 10-36, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-201 37 Malduguņu iela 10-37, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-304 38 Malduguņu iela 10-38, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-303 39 Malduguņu iela 10-39, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-302 40 Malduguņu iela 10-40, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-301 41 Malduguņu iela 10-41, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-404 42 Malduguņu iela 10-42, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-403 43 Malduguņu iela 10-43, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-402 44 Malduguņu iela 10-44, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-401 45 Malduguņu iela 10-45, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-504 46 Malduguņu iela 10-46, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-503 47 Malduguņu iela 10-47, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-502 48 Malduguņu iela 10-48, Mārupe, Mārupes novads 

1.3 12-501 49 Malduguņu iela 10-49, Mārupe, Mārupes novads 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.5). 

 

 

2.6. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Malduguņu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā,  

telpu grupām adreses: 

Ēkas 

projekta 

numurs  

Dzīvokļa 

(telpu 

grupas) 

projekta 

numurs 

Dzīvokļim 

piešķirtais 

numurs 

Dzīvokļa (telpu grupas) adrese 

1.2 4-101 1 Malduguņu iela 6-1, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-102 2 Malduguņu iela 6-2, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-201 3 Malduguņu iela 6-3, Mārupe, Mārupes novads 



1.2 4-202 4 Malduguņu iela 6-4, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-301 5 Malduguņu iela 6-5, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-302 6 Malduguņu iela 6-6, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-401 7 Malduguņu iela 6-7, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-402 8 Malduguņu iela 6-8,, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-501 9 Malduguņu iela 6-9, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 4-502 10 Malduguņu iela 6-10, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-101 11 Malduguņu iela 6-11, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-102 12 Malduguņu iela 6-12, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-201 13 Malduguņu iela 6-13, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-202 14 Malduguņu iela 6-14, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-301 15 Malduguņu iela 6-15, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-302 16 Malduguņu iela 6-16, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-401 17 Malduguņu iela 6-17, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-402 18 Malduguņu iela 6-18, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-501 19 Malduguņu iela 6-19, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 5-502 20 Malduguņu iela 6-20, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-103 21 Malduguņu iela 6-21, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-102 22 Malduguņu iela 6-22, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-101 23 Malduguņu iela 6-23, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-204 24 Malduguņu iela 6-24, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-203 25 Malduguņu iela 6-25, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-202 26 Malduguņu iela 6-26, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-201 27 Malduguņu iela 6-27, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-304 28 Malduguņu iela 6-28, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-303 29 Malduguņu iela 6-29, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-302 30 Malduguņu iela 6-30, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-301 31 Malduguņu iela 6-31, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-404 32 Malduguņu iela 6-32, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-403 33 Malduguņu iela 6-33, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-402 34 Malduguņu iela 6-34, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-401 35 Malduguņu iela 6-35, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-504 36 Malduguņu iela 6-36, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-503 37 Malduguņu iela 6-37, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-502 38 Malduguņu iela 6-38, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 6-501 39 Malduguņu iela 6-39, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-101 40 Malduguņu iela 6-40, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-102 41 Malduguņu iela 6-41, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-201 42 Malduguņu iela 6-42, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-202 43 Malduguņu iela 6-43, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-301 44 Malduguņu iela 6-44, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-302 45 Malduguņu iela 6-45, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-401 46 Malduguņu iela 6-46, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-402 47 Malduguņu iela 6-47, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-501 48 Malduguņu iela 6-48, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 7-502 49 Malduguņu iela 6-49, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-101 50 Malduguņu iela 6-50, Mārupe, Mārupes novads 



1.2 8-102 51 Malduguņu iela 6-51, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-201 52 Malduguņu iela 6-52, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-202 53 Malduguņu iela 6-53, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-301 54 Malduguņu iela 6-54, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-302 55 Malduguņu iela 6-55, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-401 56 Malduguņu iela 6-56, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-402 57 Malduguņu iela 6-57, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-501 58 Malduguņu iela 6-58, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 8-502 59 Malduguņu iela 6-59, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-101 60 Malduguņu iela 6-60, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-102 61 Malduguņu iela 6-61, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-201 62 Malduguņu iela 6-62, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-202 63 Malduguņu iela 6-63, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-301 64 Malduguņu iela 6-64, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-302 65 Malduguņu iela 6-65, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-401 66 Malduguņu iela 6-66, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-402 67 Malduguņu iela 6-67, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-501 68 Malduguņu iela 6-68, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 9-502 69 Malduguņu iela 6-69, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-103 70 Malduguņu iela 6-70, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-102 71 Malduguņu iela 6-71, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-101 72 Malduguņu iela 6-72, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-204 73 Malduguņu iela 6-73, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-203 74 Malduguņu iela 6-74, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-202 75 Malduguņu iela 6-75, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-201 76 Malduguņu iela 6-76, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-304 77 Malduguņu iela 6-77, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-303 78 Malduguņu iela 6-78, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-302 79 Malduguņu iela 6-79, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-301 80 Malduguņu iela 6-80, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-404 81 Malduguņu iela 6-81, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-403 82 Malduguņu iela 6-82, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-402 83 Malduguņu iela 6-83, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-401 84 Malduguņu iela 6-84, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-504 85 Malduguņu iela 6-85, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-503 86 Malduguņu iela 6-86, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-502 87 Malduguņu iela 6-87, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 10-501 88 Malduguņu iela 6-88, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-103 89 Malduguņu iela 6-89, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-102 90 Malduguņu iela 6-90, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-101 91 Malduguņu iela 6-91, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-204 92 Malduguņu iela 6-92, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-203 93 Malduguņu iela 6-93, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-202 94 Malduguņu iela 6-94, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-201 95 Malduguņu iela 6-95, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-304 96 Malduguņu iela 6-96, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-303 97 Malduguņu iela 6-97, Mārupe, Mārupes novads 



1.2 11-302 98 Malduguņu iela 6-98, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-301 99 Malduguņu iela 6-99, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-404 100 Malduguņu iela 6-100, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-403 101 Malduguņu iela 6-101, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-402 102 Malduguņu iela 6-102, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-401 103 Malduguņu iela 6-103, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-504 104 Malduguņu iela 6-104, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-503 105 Malduguņu iela 6-105, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-502 106 Malduguņu iela 6-106, Mārupe, Mārupes novads 

1.2 11-501 107 Malduguņu iela 6-107, Mārupe, Mārupes novads 

 

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.2.6). 

 

 

2.7. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt ēkas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.6” adresi atbilstoši zemei Daibes iela 

29, Mārupe, Mārupes novads.  

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.7). 

 

 

2.8. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 



1. Mainīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.5 A” 

adresi no Daibes iela 29k-1, Mārupe, Mārupes novads uz Daibes iela 33, Mārupe, Mārupes 

novads. 

2. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daibes iela 33, Mārupē, Mārupes novadā,  telpu 

grupām adreses: 

Ēkas 

projekta 

numurs  

Dzīvokļa 

(telpu grupas) 

projekta 

numurs 

Dzīvokļim 

piešķirtais 

numurs 

Dzīvokļa (telpu grupas) adrese 

1.5A 18-104 1 Daibes iela 33-1, Mārupe, Mārupes novads 

1.5A 18-102 2 Daibes iela 33-2, Mārupe, Mārupes novads 

1.5A 18-103 3 Daibes iela 33-3, Mārupe, Mārupes novads 

1.5A 18-301 4 Daibes iela 33-4, Mārupe, Mārupes novads 

1.5A 18-302 5 Daibes iela 33-5, Mārupe, Mārupes novads 

1.5A 18-101 6 Daibes iela 33-6, Mārupe, Mārupes novads 

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.8). 

 

 

2.9. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.5 B” 

adresi no Daibes iela 29, Mārupe, Mārupes novads uz Daibes iela 31, Mārupe, Mārupes 

novads. 

2. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daibes iela 31, Mārupē, Mārupes novadā,  telpu 

grupām adreses: 

Ēkas 

projekta 

numurs  

Dzīvokļa 

(telpu 

grupas) 

projekta 

numurs 

Dzīvokļim 

piešķirtais 

numurs 

Dzīvokļa (telpu grupas) adrese 

1.5B 19-101 1 Daibes iela 31-1, Mārupe, Mārupes novads 

1.5B 19-102 2 Daibes iela 31-2, Mārupe, Mārupes novads 

1.5B 19-103 3 Daibes iela 31-3, Mārupe, Mārupes novads 

1.5B 19-301 4 Daibes iela 31-4, Mārupe, Mārupes novads 

1.5B 19-302 5 Daibes iela 31-5, Mārupe, Mārupes novads 

1.5B 19-104 6 Daibes iela 31-6, Mārupe, Mārupes novads 

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



4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.9). 

 

 

2.10. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Stīpnieku ceļš 32, Mārupe, Mārupes 

novads.  

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.10). 

 

 

3.1. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā,  atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.1” (kadastra apzīmējumu ______) -  ___ ha platībā adresi Dravnieku 

iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Dravnieku iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha 

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

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

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.1). 

 

 

 

3.2. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 



 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā,  atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.7” (kadastra apzīmējumu ________) -  ___ ha platībā un t. sk. ēkai 

adresi Dravnieku iela 8, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, divu ģimeņu 

dzīvojamās mājas telpu grupām adreses: 

2.1. telpu grupai “Nr.1” Dravnieku iela 8 - 1, Mārupe, Mārupes novads; 

2.2. telpu grupai “Nr.2” Dravnieku iela 8 - 2, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt nekustamajam īpašumam Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha 

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

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.2). 

 

 

4. 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāts A.Kirillovs iziet no domes sēdes telpas 

un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā,  atdalītajam 

zemesgabalam “Nr.20” (kadastra apzīmējumu __________) -  ___ ha platībā nosaukumu  

Dravnieku iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___________ – ___ ha platībā atstāt 

spēkā esošo adresi “Rasmas”, Mārupe, Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi - zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( 0101). 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

 



 

5.1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Pededzes iela 20A, kadastra 

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

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____________,  ___ ha platībā atstāt spēkā 

esošo adresi Pededzes iela 20A, Mārupe, Mārupes novads.  

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

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0600).   

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___________ , ____ ha platībā 

adresi Pededzes iela 18, Mārupe, Mārupes novads.  

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

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0600).   

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___________,  ___ ha platībā 

nosaukumu Pededzes iela, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu __________, ___ ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

11. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.5.1). 

 

 

 

5.2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāts A.Kirillovs atgriežas domes sēdes telpā 

un turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Anita Vintere, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 1 (Andris 

Puide) , Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma, Mārupes novadā, Mārupē, Gaujas ielai 5 ( kadastra 

Nr._____________), Gaujas ielai 5A (kadastra Nr._____________), Gaujas ielai 5B 



(kadastra Nr.___________) un Gaujas ielai 5C (kadastra Nr. _____________),  kā 

papildinājumu 2013. gada 19.novembrī apstiprinātajam nekustamo īpašumu “Mārupes 

novadā, Mārupē, Gaujas ielai 5 ( kadastra Nr.______________), Gaujas ielai 5A (kadastra 

Nr._____________), Gaujas ielai 5B (kadastra Nr.___________) un Gaujas ielai 5C 

(kadastra Nr. ____________)  detālplānojumam “, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemes ierīcības projekts ir īstenojams atbilstoši 2019.gada 14. novembrī starp Mārupes 

novada Domi un   SIA “Patrizia Mārupe” ir noslēgtajam Administratīvajam līgumam Nr. 

1/4-4/138-2019 par zemes gabalu  Gaujas iela 5 (kadastra Nr.___________), Gaujas iela 

5A (kadastra Nr.___________), Gaujas iela 5B (kadastra Nr.____________) un Gaujas ielā 

5C (kadastra Nr.___________), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma īstenošanas 

kārtību.  

3. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ______________,  ___ ha platībā atstāt 

spēkā esošo adresi  Gaujas iela 5C, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____________, ___ ha platībā 

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

5. Paliekošajam zemesgabala ar kadastra apzīmējumu ____________ atstāt spēkā esošo adresi 

Gaujas iela 5B, Mārupe, Mārupes novads un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.5.2). 

 

 

6. 

Par adreses maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Daibes iela 31, Mārupē, Mārupes novadā ___ ha platībā 

adresi uz Daibes iela 35, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 106264347).  

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.6). 

 

 

7.1. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

https://www.kadastrs.lv/varis/106264347?type=house


Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Bērzupītes”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_____________) -  ____ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

 

 

7.2. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Brūkleņu iela 113, Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra 

Nr. ____________) -  ___ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūvi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

 

 

7.3. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Priekūnas”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_____________) -  ___ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu 

apbūves zemi (kods 0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.7.3). 



 

 

7.4. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 36, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

_____________) zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (0601) – 

___ ha platībā un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 

0101) -  ___ ha platībā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.7.4). 

 

 

7.5. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Naudiņas” Dzirnieku iela 24, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.____________),  ___ ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz rūpnieciskās 

ražošanas uzņēmumu apbūvi (kods 1001). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.7.5). 

 

 

 

8. 

Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamo īpašumu Laimdotas iela 20, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

apzīmējums ____________) ar Laimdotas iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

apzīmējums _____________) vienā zemesgabalā ___ ha kopplatībā un atstāt spēkā esošo 

adresi Laimdotas iela 20, Mārupe, Mārupes novads. 

2.  Noteikt zemesgabalam ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0601)  

3. Likvidēt  Valsts adrešu reģistrā adresi Laimdotas iela 20A, Mārupe, Mārupes novads 

(klasifikatora kods 105194231)  

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

 

9. 

Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā 

redakcijā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu jaunā 

redakcijā, kas saskaņots ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2020.gada 

1.septembra vēstuli Nr.22-1.22/1353. 

2. Par minēto lēmumu informēt Babītes un Olaines novada pašvaldību. 

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

 

 

10. 

Par saistošo noteikumu Nr.16/2020 “Grozījumi Mārupes novada domes 2012. gada 29.augusta 

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

precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

simbolikas izmantošanu”, precizētajā redakcijā saskaņā ar  pielikumu. 

https://www.kadastrs.lv/varis/105194231?type=house


2. Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

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

“Latvijas Vēstnesis”. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.10). 

 

 

11. 

Par saistošo noteikumu Nr.18/2020 “Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 21.jūnija 

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

precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

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

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

novadā ”,  precizētajā redakcijā saskaņā ar  pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

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

“Latvijas Vēstnesis”. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.11). 

 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela 33, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___________ 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ____________  pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Anita Vintere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma Krēsliņu iela 33, Mārupē, Mārupes novads, 

kadastra Nr.__________, zemes vienību ___ ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

____________Krēsliņu ielas sarkanajās līnijās  ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar 

dzīvokļa īpašumu Krēsliņu iela 33 - 1, 33-2, 33-3, 33-4, 33-5, 33-6, īpašniekiem.   

3. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt 

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Krēsliņu iela 33, Mārupē, 

Mārupes novads, kadastra Nr.____________, zemes vienības ___ ha platībā (kadastra 

apzīmējums __________), pieņemšanu dāvinājumā. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.12). 



 

 

13. 

Par darba grupas izveidi jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

projektu izstrādei 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada un Babītes novada pašvaldību apvienoto Darba grupu 

jaunveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei šādā 

sastāvā: 

1.1. Darba grupas vadītājs – Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada Domes priekšsēdētājs, 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs; 

1.2. Darba grupas vadītāja vietnieks - Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vadītāja  

1.3. Kristaps Ločs, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors;  

1.4. Laima Levanoviča, Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;  

1.5. Līga Kadiģe, Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja; 

1.6. Pēteris Pikše, Mārupes novada Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs;  

1.7. Dace Žīgure, Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja;  

1.8. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs; 

1.9. Andris Puide, Mārupes novada Domes deputāts; 

1.10. Gatis Štolcers, Babītes novada pašvaldības domes Attīstības komitejas priekšsēdētājs; 

1.11.  Ilze Bērziņa, Babītes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta lietu 

komitejas priekšsēdētāja; 

1.12.  Veldze Liepa, Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāja; 
1.13.  Darja Cvetkova, Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece; 

1.14.  Māra Vilciņa-Rugāja, Babītes novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste; 

1.15.  Jolanta Ivanova, Babītes novada pašvaldības Attīstības daļas projektu vadītāja. 

2. Apstiprināt Darba grupas nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors. 

4. Nosūtīt lēmumu un Darba grupas nolikumu Babītes novada domei.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.13). 

 

 

14.1. 

Par apbūves tiesību līguma pirmstermiņa izbeigšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Edgars Jansons, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 1 (Andris 

Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.1 saskaņā ar pielikumu: 



1. Izbeigt ar Mārupes novada domes 2018.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.23 (prot. Nr.8) nodibināto 

apbūves tiesību par labu SIA “SABiLex”, reģistrācijas Nr.40003743440, pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā “C-30 Vizmas-Vecais Mārupes ceļš”, kadastra 

Nr.______________, veikt būvdarbus un izbūvēt inženierbūves – veloceliņa/gājēju ceļu ar 

ielas apgaismojumu teritorijas “A” daļā 3680 m2 platībā un “B” daļā 89 m2 platībā, kopējā 

apbūves platība ir 3769 m2.  

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt vienošanos ar SIA 

“SABiLex”, reģistrācijas Nr.40003743440, par 2018.gada 21.maijā noslēgtā apbūves tiesību 

līguma Nr.2-21/731-2018 pirmstermiņa izbeigšanu.  

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.14.1). 

 

 

14.2. 

Par apbūves tiesību līguma pirmstermiņa izbeigšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 2 

(Andris Puide, Edgars Jansons) , Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izbeigt ar Mārupes novada domes 2018.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.22 (prot. Nr.8) nodibināto 

apbūves tiesību par labu SIA “SABiLex”, reģistrācijas Nr.40003743440, pašvaldībai 

piederošajā nekustamajā īpašumā “C-6 Vecais ceļš”, kadastra Nr.___________, veikt 

būvdarbus un izbūvēt inženierbūves – veloceliņa/gājēju ceļu ar ielas apgaismojumu un 

sabiedriskā transporta pieturvietu teritorijas “A” daļā 532m2 platībā un “B” daļā 106 m2 

platībā, kopējā apbūves platība ir 638 m2.  

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram slēgt vienošanos ar SIA 

“SABiLex”, reģistrācijas Nr.40003743440, par 2018.gada 21.maijā noslēgtā apbūves tiesību 

līguma Nr.2-21/732-2018 pirmstermiņa izbeigšanu.  

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.14.2). 

 

 

15. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2020 - 2026. gadam rīcības plāna un investīciju 

plāna aktualizāciju 2021. – 2023.gadam 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

N.Orleāns norāda, ka Edgars Jansons vēlas darboties šajā darba grupā. Viņš neesot Attīstības komitejā, 

nebija iespējas viņu izvirzīt, varbūt  ļaut viņam to darīt. Viņam ir ļoti daudz produktīvas idejas. Lūdzu 

papildināt darba grupas sastāvu ar E.Janosnu. 

M.Bojārs norāda, ka viņš pats tādu vēlmi neizsaka. 

E.Jansons dara zināmu, ka viņš vēlas darboties šajā darba grupā. 

G.Sušiņina informē, ja E.Jansons vēlas pieteikties, varam pēc tam grozīt lēmumu, iesniegt uz komiteju 

un tad virzīt uz domes sēdi, iekļaujot E.Jansonu komisijas sastāvā, ja pieteiks tādu lūgumu. Šajā reizē 

to nevar izdarīt. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 



1. Izveidot darba grupu Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam rīcības 

plāna un investīciju plāna aktualizācijai 2021. - 2023. gadam šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītāja:  Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja; 

Darba grupas locekļi:     Mārtiņš Bojārs, Domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas 

vadītājs; 

Pēteris Pikše, Attīstības un vides jautājumu komitejas vadītājs; 

Līga Kadiģe, Domes priekšsēdētāja vietniece, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas vadītāja; 

Ira Dūduma, Mārupes novada kultūras nama vadītāja, deputāte; 

Valdis Kārkliņš, Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs; 

Laima Levanoviča, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; 

    Andris Puide, deputāts; 

Ivars Punculis, A/S  „Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis. 

2. Darba grupai līdz šī gada 16.novembrim aktualizēt Mārupes novada attīstības programmas 

2020. - 2026. gadam rīcības plānu un investīciju plānu 2021. - 2023. gadam un iesniegt 

apstiprināšanai Mārupes novada domei.  

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.15). 

 

 

16. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

N.Orleāns norāda, ka tas ir kuriozi, ka komunālais dienests pats piedāvā tāmi un komisijas sastāvā pat 

ir  D.Šveide, komunālajiem pakalpojumiem praktiski nekāda kontrole nav. Projekts tiek izstrādāts bez 

tehniskajiem noteikumiem, bez projekta, nodots ekspluatācijā arī nav, komisija paši pieņem, paši 

novērtē, paši dara. Tāpēc rodas tāds kuriozs, ka Bruno Lielkājam ir ievilkts jau ūdens, rodas kaut kādas 

matemātiskas kļūdas, līdz ar to nevar piešķirt cilvēkiem. Domāju, ka tas ir pavirši. Likums nosaka, kā 

tas ir jadara, kā jānodod ekspluatācijā, lai ieraksta zemesgrāmatā.  

M.Bojārs informē, ka Mārupes pašvaldība ir vienīgā pašvaldība republikā, kura atradusi iespēju saviem 

iedzīvotājiem 900 000 euro apmērā sniegt finansiālu atbasltu, pieslēgumu organizēšanai un lai 

pieslēgtos centralziētajiem kanalizācijas tīkliem. Maksājumu veic gan  iedzīvotājs, gan pašvaldība. Tiek 

izvērtēts katrs iesniegums, katrs projekts, un projektu lemjot pieņem deputāti, nepieņem ne D.Šveide, 

vienpersoniski lēmumus neviens nepieņem. Tā ir apsveicama, pareiza un lietderīga rīcība, lai varētu 

pieslēgties kanalizācijas tīkliem. Domāju, ka tas ir visu speciālistu, kuri šajā projektā ir iesaistīti, 

varonīgs un labs darbs, lai šo projektu realizētu. Daudzas pašvaldības ir zvanījušas, rakstījušas un 

prasījušas, kādā veidā Mārupe šo veic. Domāju, ka arī deputātam N.Orleānam vajadzētu iestāties par 

Mārupes iedzīvotājiem un neveikt demagoģiju šajos jautājumos. 

N.Orleāns norāda, ka iecere ir ļoti laba, bet izpildījums ir tāds, kas principā gan grauj konkurenci, gan 

pārkāpj likumdošanu. Tas viss ir tāds šaubīgs. Komunālais dienests paši izvērtē, neviens speciālsits šeit 

nav, kas īsti saprot šo drēbi. Tas viss manuprāt ir tāds fiktīvs, man rodas iespaids, ka nauda tiek 

nopludināta. Iecere ir laba, protams ir jāpalīdz cilvēkiem, bet kā to dara, tas ir šaubīgi. 

J.Lagzdkalns dara zināmu, ka par cik tiek skarts mans īpašums, esmu būtībā “par”, bet nepiedalīšos 

balsojumā. 

E.Jansons piebilst, ka N.Orleāns pateica, atbildi korekti saņēma, bet es pie skaidrības nenokļuvu. Kā 

tiek kontrolēts nosauktais cipars izpildes brīdī? Mēs visi esam pietiekami gudri un zinoši, cik maksā 

telefona rēķins, cik maksā elektrība un esam tuvu tam, lai zinātu zik maksā 1 metrs izrakt ar lāpstu 

kanalizāciju, bet cik maksā, ja to dara kāds uzņēmums? Cik no katras pieslēguma maksas komunālais 

dienests veic par saviem līdzekļiem un cik pieaicina tā saucamos “apakšniekus”, lai tos darbus veiktu? 

Vai kāds kontrolē šo izmaksu apmēru? 

 

Plkst.14:30 deputāts A.Puide aiziet  

no domes sēdes tiešo darba pienākumu dēļ. 

 

L.Levanoviča dara zināmu, ka pēc izvērtējuma, pēc, apstiprinājuma uztaisa tāmes, tad tiek veikts 

finansiālā atbalsta maksājums, kuru nevar tāpat vien samaksāt, nenkontrolēt un izpildīt. Lai varētu 

pilnībā nodrošināt pareizu gramatvedības uzskaiti, mēs esam pieprasījuši, lai par katru izbūvēto metru 



par katru tāmi prasam konkrētas finanšu atskaites. Viņi atskaites sniedz. Varam norakstīt tikai tad, ja 

atskaites atbilst lēmumā ierakstītajam. Nav tā, ka tur nekas neotiek. Pārbaudam, vai preces, kas tiek 

norakstītas, vai tiešām tās ir iegādātas. 

E.Janosns norāda,ka ceru, ka sakrīt punkts punktā, un tik cik mēs ieplānojam, tik arī iztērējam. Bet es 

tā arī nesapratu, kas to kontrolē, pats Mārupes komunālais dienests? 

L.Levanoviča informē, ka kontrolē Finanšu un grāmatvedības nodaļa un Mārupes komunālie 

pakalpojumi atskaitās mums. 

E.Jansons interesējas, kā jūs ziniet vai Mārupes komunālie pakalpojumi paņem apakšniekus vai izraka 

par savu naudu, kā jūs to ziniet? 

M.Bojārs norāda, ka lēmumprojekts ir par finansējuma piešķiršanu, par to, kā veic darbus, šeit neiet 

runa. 

N.Orleāns norāda, ka principā, ja neizstrādā detalizētu projektu, uz kaut kādu skiču pamata var izbūvēt 

precīzi kapeika kapeikā. Un arī tehniski būvinspektors dodas pieņemt šo objektu, kuram nav projekts, 

kuram nav būvatļauja izdota un tehniskie noteikumi.  Kā var pieņemt tādu būvi? 

M.Bojārs norāda, ka būve tiek izmērīta, izbūvētājs veic mērījumus, to veic sertificēts mērnieks, tas arī 

ir par pamatu, lai būvi precizētu. Uzskatu, ka tas ir ļoti veiksmīgs projekts. Var atrast simtiem dažādu 

iemeslu, lai jebkuru labu ideju noraktu. Jā kādu no iedzīvotājiem neapmierina šī iespēja, viņam ir 

tiesības nepiekrist, pārsūdzēt un atteikties no pakalpojuma. Uz šo pakalpojumu ļoti daudzi stāv rindā. 

G.Sušiņina piebilst, ka ir “svaigs” iesniegums no iedzīvotājas, kura apraksta šādu situāciju -  

iedzīvotāja par iespēju pieteikties atbalstam uzzināja tikai tagad. Viņa uzrakstīja sūdzību, ka jau no 

2016.gada sāka interesēties, nākusi uz domi, lūgusi domei atbalstu. Aizgājusi, noslēgusi līgumu par 

5000 euro, ir samaksājusi un šobrīd ieraudzījusi šādu iespēju. Neko šajā situācijā darīt nevaram, jo 

viņa jau ir izdarījusi attiecīgās darbības ātrāk. Tabulā var salīdzināt ciparus, cik tas tagad izmaksā 

iedzīvotājiem, kuri ir pieteikušies šim atbalstam. 

N.Orleāns interesējas kādā sakarā tagad par šo runājam? 

G.Sušiņina norāda, ka tas ir informācijai, cik tas pakalpojums maksā, ja nav pašvaldības atbalsts. 

Cilvēks lūdz ar atpakaļejošu datumu piemērot viņai saistošos noteikumus un atmaksāt naudu 80 

procentu apmērā. Vēlas tāpat kā citi samaksāt 300 euro vidēji nevis 5000 euro. Tas ir tikai informācijai. 

J.Lībietis norāda informācijai, ka  inženiertīklu ierīkošana sava zemesgabala robežās neprasa ne 

projektu, ne saskaņošanu, ne nodošanu ekspluatācijā. 

N.Orleāns norāda, ka atbildot uz juristes jautājumu - to vajadzēja skatīt komitejas sēdē, nevis pavisam 

citā jautājumā. Sagatavojiet un dodiet skatīt. Kas attiecas, ko J.Lībietis teica – ja privātīpašumā iet 

elektrības kabeļi, Lattelecom kabeļi, nedrīkst tā rakt bez projekta, visur ir topogrāfiskie uzmērījumi, kur 

tev ir jāveic. Tāpat ir daudz servitūtu ceļi, daudz kas skar svešus īpašumus, tur nevar tā rakt cik gribi, 

kad gribi un kā gribi.  

G.Sušiņina norāda, ka iesniegums, par kuru runāja, tika saņemts tagad. 

A.Kirillovs izsaka viedokli - iecera ir laba un darbs ir labs, atbalsts ir labs. Iet runa par kontroli. Ja iet 

runa par kontroli, tad tas ir cits jautājums. Šo jautājumu ir jāpaceļ, jā, varbūt citur, citā veidā. Protestēt 

par to, ka nav atbilstošas kontroles, arī var, bet šajā situācijā labāk tad balsot tieši par kontroli. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Dace Štrodaha, 

Ira Dūduma), (Jānis Lagzdkalns, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,  „atturas” 2 (Normunds 

Orleāns, Edgars Jansons) , Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai šādām personām: 

 

 



4.  

Nr. Īpašnieks Adrese Kad.Nr.  

Tāme 

kanalizācija 

Tāme 

ūdens 

Pašvaldības 

līdzfin. 

kanalizācija 

Pašvaldības 

līdzfin. ūdens 

Iesniedzēja 

līdzfinan. 

kanalizācija 

Iesniedzēja 

līdzfin. ūdens 

1 N. I.  
 

1405,48  1124,38  281,10  

2 M. P.     1046,83  837,46  209,37  

3 P. M.    1171,22 1946,77 468,49 600,00 702,73 1346,77 

4 S. J.     

 

2743,07 

1180,96 875,00 413,33 1045,15 413,34 

5 S. V.   1180,96 375,00 177,14 447,92 177,15 

6 I. K.    

 

 

3973,82 

 666,66  657,94  

7 K. L.    666,66  657,95  

8 J. Š.    666,66  657,95  

9 A. O.   1243,52  1243,52  0,00  

10 L. K.   1133,04 723,58 566,52 361,79 566,52 361,79 

11 L. P.   1777,43 876,65 1421,94 701,32 355,49 175,33 

12 E. S.   1845,86 907,50 1476,69 726,00 369,17 181,50 

13 L. Z.    

 

1022,51 

 409,00  102,25  

14 B. K.Č.     409,00  102,26  

15 R. L.   986,21  788,97  197,24  

16 I. Ņ.   1619,59  809,80  809,79  

17 R. V.   935,94 905,08 467,97 452,54 467,97 452,54 

18 I. Š.   1278,73  1022,98  255,75  



19 D. H.   1278,73  1022,98  255,75  

20 D. N.    

 

1175,39 

 470,16  117,54  

21 A. N.    470,16  117,53  

22 K. L.   1359,74  1087,79  271,95  

23 M. G.    

 

1746,94 

 698,78  174,69  

24 D. P.    698,78  174,69  

25 D. Ķ.   1021,24 1130,14 816,99 904,11 204,25 226,03 

26 J. J.   580,74 719,95 580,74 719,95 0,00 0,00 

27 A. P.   2477,78 1333,42 2477,78 1333,42 0,00 0,00 

28 G. K.   2147,51  1718,01  429,50  

29 A. R.   1583,65  1583,65  0,00  

30 I. V.     

 

2045,02 

 1022,51  0,00  

31 V. L.     1022,51  0,00  

32 I. E.   1300,51  520,20  130,06  

33 D. T.   855,89  664,17  191,72  

34 Ē. L.   887,41  354,97  88,74  

35 A. Š.   1377,16 912,34 688,58 456,17 688,58 456,17 

36 A. V.  – G.   1444,50 859,10 722,25 429,55 722,25 429,55 

37 R. B.   1316,72 1030,92 1053,38 824,74 263,34 206,18 

38 K. K.   1338,26 1130,14 1070,61 904,11 267,65 226,03 

39 A. Č.    922,38  461,19  461,19  



40 E. Ķ.   1520,06  1216,05  304,01  

41 B. L. 
 

 1633,56  1306,85  326,71  

42 J. K.   1544,26  1235,41  308,85  

43 J. L.   1775,07 1288,65 1775,07 1288,65 0,00 0,00 

44 L. B.   1300,51  520,20  130,05  

45 E. P.   887,41  354,96  88,74  

Kopā: 55703,69 16126,16 39911,43 10292,82 13604,34 4652,38 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām: 

 

N
r.

p
.k

. 

Reģistrā 

cijas Nr. 
Īpašnieks Adrese 

 

 

Konstatētā neatbilstība 

1 1/2-5/328 O. B.  Neatbilst Saistošo noteikumu 3.1. punktam – nav iespēja 

pārliecināties par īpašumtiesībām. 

2 1/2-5/320 I. A.  Neatbilst Saistošo noteikumu 3.1. punktam – pēc 

Zemesgrāmatas datiem dzīvojamā māja nav nodota 

ekspluatācijā. 



 

3.    Atzīt Mārupes novada Domes 2020.gada 2.septembra lēmuma Nr.7 (sēdes prot.Nr.18) 1.punktu 

daļā                  par B. L., J. K., J. L., L. B., E. P. par spēku zaudējušu.  

4.   Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī lēmuma 

norakstu, kas attiecas uz konkrēto iesniedzēju 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no šī lēmuma 

pieņemšanas brīža, vienlaikus 1. punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu 

par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

5. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no 3. 

punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām 

personām un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

6. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē.  

7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā 

(Baldones ielā 1A, Rīgā). 

8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz deviņām lapām (pielikums Nr.16). 

 

17. 

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” 

Mārupes novadā, kadastra Nr._______________, teritorijā, izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

N.Orleāns norāda, ka tas ir traģiski, ka ar lokālplānojuma palīdzību varam ne tikai degradēt Mārupi, bet 

sabojāt visu ainavisko skaistumu. Mums izveidosies tāda pati situācija kā Jaunmārupē, ka tur ir lopu ferma 

apdzīvotā teritorijā. Tas pats izskatās tur, ka lokālplāns ir mazsaimniecibas teritorija, kur ir skaista ainava, 

kur ne mums piebūves ceļi, ne elektrības jaudas, ne infrastruktūra, mēs tagad atļaujam jebkuram būvēt kaut 

kādu dzelzs bundžu, lai visi vēro šo ainavu. Domāju, ka nevajag atļaut šādu pašplūsmu, ir jāpieturas pie 

teritoriālā plānojuma, nedrīkstam atļaut kuram katram būvēt kādu grib. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lagzdkalns), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-

2026.gadam”, izstrādi nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas”, Mārupes novads (kadastra 

Nr.___________) teritorijā.  
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/15-2020 un noteikt lokālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr._____________, 

teritorijai ___ ha platībā. 

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

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

ar nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr._________, īpašnieku 

saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu 

nosūtīt lokālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrpadsmit lapām (pielikums Nr.17). 

 

 

18. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra Nr.___________), 

“Cepļi”(kadastra Nr.____________) un Zeltiņu iela 106 (kadastra Nr.____________), Mārupē, 

Mārupes novadā, teritorijai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 



 
 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, , Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra Nr.__________), “Cepļi”(kadastra 

Nr._____________) un Zeltiņu iela 106 (kadastra Nr._____________), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/16-2020 un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra Nr.___________), “Cepļi”(kadastra 

Nr._____________) un Zeltiņu iela 106 (kadastra Nr.___________), Mārupē, Mārupes novadā 

teritorijai, aptuveni ___ ha platībā. 

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

4. Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 

ar nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra Nr.___________), “Cepļi”(kadastra Nr.__________) 

un Zeltiņu iela 106 (kadastra Nr.___________), Mārupē, Mārupes novadā īpašnieku, saskaņā ar 

šī lēmuma pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīspadsmit lapām (pielikums Nr.18). 

 

 

19. 

Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.____________), Zeltiņu iela 110 (kad. 

Nr.____________) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.____________), Mārupē, Mārupes novadā 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.___________), Zeltiņu iela 110 (kad. Nr.___________) un 

Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.____________), Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma projektu publiskai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

detālplānojuma izstrādātājam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv un Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz septiņpadsmit lapām (pielikums Nr.19). 

 

 

20. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 11, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr_______, daļas aptuveni 

___ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

http://www.marupe.lv/


 
 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

5. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 11, 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 R. 

G. un Z. M. – G. ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

6. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un R. G., personas kods _________, un Z. M. – G., 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. 

7. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 11, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.__________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 11, 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. 

9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.20). 

 

 

 

21. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.__________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis 

Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 12, 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. 

N., 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. N., 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 Dzintaru ielā 12, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.____________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 12, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.21). 

 

 

 

 

22. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 13, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr._________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāts J.Lībietis iziet no domes sēdes telpas  

un balsošanā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Anita Vintere, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 13, 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 S. 

Š., 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. 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. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 13, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.__________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 13, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.22). 

 

 

 

23. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 14, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.__________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāte I.Dūduma iziet no domes sēdes telpas  

un balsošanā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 14, 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 A. 

O. ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un A. O., 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 Dzintaru ielā 14, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.____________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 14, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.23). 

 

 

24. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 15, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr._____________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 15, 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 I. 

J. un J. G. ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un I. J., personas kods ____________, un J. G., 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 Dzintaru ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.__________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 15, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.24). 



 
 

 

25. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 16, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr._____________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 16, 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 T. L.ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un T. L., 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 Dzintaru ielā 16, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.______________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 16, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.25). 

 

 

 

26. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.__________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāte I.Dūduma atgriežas domes sēdes telpā  

un turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere,  Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 17, 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. 

I. un I. K. ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un J. I., personas kods ______________ un I. 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 Dzintaru ielā 17, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.__________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 17, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.26). 

 

 

27. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 18, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr._____________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 18, 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 A. 

G. ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un A. G., 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 Dzintaru ielā 18, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.____________, daļas aptuveni 0,0180 ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 18, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.27). 

 

 

28. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 19, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.____________, daļas 

aptuveni _________ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāts J.Lībietis atgriežas domes sēdes telpā  

un turpmākajā balsojumā piedalās. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 19, 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 M. 

S. 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 Dzintaru ielā 19, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.__________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 19, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.28). 

 

 

29. 

Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 20, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr._____________, daļas 

aptuveni ___ ha platībā pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere,  Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 20, 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 I. 

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 I. 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 Dzintaru ielā 20, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr._____________, daļas aptuveni ___ ha platībā, atdalīšanai. 

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

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 20, 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. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.29). 

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

30.1. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāte D.Štrodaha iziet no domes sēdes telpas  

un balsošanā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis, Anita Vintere), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A. N., personas kods __________, finansiālo atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu dalības maksas izdevumus treniņnometnē, kas norisināsies Rīgā, no 

2020.gada 12.oktobra līdz 8.novembrim. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar A. N., 

personas kods ___________, un SIA “DCH KOMANDA”, reģ. Nr. 40103480559. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt SIA “DCH KOMANDA”, reģ. Nr. 

40103480559, uz rēķinā norādīto kontu. 

4. A. N., personas kods ____________, un SIA “DCH KOMANDA”, reģ. Nr. 40103480559, abiem 

kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A. N., personas kods _____________,  un 

SIA “DCH KOMANDA”, reģ. Nr. 40103480559, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi 

atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

(Baldones ielā 1A, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.30.1). 

 

 
 

30.2. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30.2 saskaņā ar pielikumu: 



 
 

1. Piešķirt M. V., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 180.85 euro (viens simts 

astoņdesmit euro un 85 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ceļa, dzīvošanas (līdz 

50%) un dalības maksas izdevumiem Igaunijas atklātajā junioru čempionātā golfā 2020, kurš 

norisinājās Igaunijā no 2020.gada 14.jūlija līdz 16.jūlijam. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M. V., personas 

kods ____________, likumisko pārstāvi A. V., personas kods ______________. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt M. V., personas kods ____________, 

likumiskajam pārstāvim A. V., personas kods ___________, uz kontu ___________________, 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. M. V., personas kods ____________, likumiskajam pārstāvim A. V., personas kods 

_____________, nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M. V., personas kods ____________, 

likumiskajam pārstāvim A. V., personas kods __________, atmaksāt Mārupes novada Domes 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

(Baldones ielā 1A, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.30.2). 

 

 

31. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu D. S. 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt D. S., personas kods ____________, īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo platību – 

dzīvokļa īpašumu Nr.8, ___________, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr._____________, ar 

kopējo platību ___ m2. 

2. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi ar īrnieka tiesībām ierosināt līguma pagarināšanu. 

3. Uzdod Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar D. S., personas kods _______, dzīvojamās 

telpas īres līgumu.  

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.31). 

 

 

32. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu L. Č. – S. 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 



 
 

1. Piešķirt L. Č. – S., personas kods _____________, īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo platību – 

dzīvokļa īpašumu Nr.7, __________, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr.____________, ar kopējo 

platību ___ m2. 

2. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi ar īrnieka tiesībām ierosināt līguma pagarināšanu. 

3. Uzdod Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar L. Č. – S., personas kods ___________, 

dzīvojamās telpas īres līgumu.  

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.32). 

 

 

 

 

33. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mārupes vizuālās mākslas studija” projekta “Mana 

Glezna 2020” īstenošanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, finansiālo atbalstu 

700 euro (septiņi simti euro) apmērā projekta „Mana glezna 2020” īstenošanai, 2020.gada 

17.oktobrī novadot Mākslas plenēru pie sporta centra “Motivācija”, un no 2020.gada 

24.novembra līdz 2020.gada 20.decembrim, rīkojot un atklājot izstādi Mārupes kultūras nama 

vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar biedrību “Mārupes 

Vizuālās Mākslas studija”, vienotais reģ.Nr. 50008253211, par finansējuma piešķiršanas, 

izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, vienotais reģ.Nr. 

50008253211, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. Biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ.Nr. 50008253211, nodrošināt saņemtā 

finansiālā atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 

pasākuma norises iesniedzot Mārupes novada domei atskaiti par līdzekļu izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „Mārupes Vizuālās Mākslas 

studija”, reģ.Nr. 50008253211, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Piešķirt biedrībai „ Mārupes Vizuālās Mākslas studija”, reģ.Nr. 50008253211, tiesības no 

2020.gada 24.novembra līdz 2020.gada 20.decembrim Mārupes kultūras nama telpas – vestibilu, 

ar 100% nomas maksas samazinājumu. 

7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas biedrībai “Mārupes 

Vizuālās Mākslas studija” slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar domes izpilddirektoru.  

8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.33). 

 

 
34. 

Par izmaiņām Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas sastāvā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt no Apbalvojumu izvērtēšanas komisijas domes juristi Lindu Liepiņu. 

2. Iecelt par komisijas locekli Sigitu Sakoviču un domes juristi Solvitu Hiršfeldi ar sekretāres 

funkcijām. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.34). 

 

 

 

 

35. 

Par pretendentu pieteikšanās uzsākšanu Goda raksta piešķiršanai 2020.gadā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt pretendentu pieteikšanos pašvaldības apbalvojuma – Goda raksta piešķiršanai par 

sevišķiem nopelniem, mūža ieguldījumu Mārupes novada izaugsmē un attīstībā 2020.gadā. 

2. Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2020.gada 1.oktobra līdz 16.oktobrim.  

3. Informāciju par pieteikšanos publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv.  

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.35). 

 

 

36. 

Par grozījumiem nolikumā “Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikums” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

N.Millere interesējas, vai skola pati iesniedza šos ierosinājumus? 

L.Kadiģe norāda, ka lēmumprojekts ir sagatavots balstoties uz skolas direktores iesnieguma pamata. 

A.Kirilovs jautā, vai šīs programmas vairs nebūs? 

L.Kadiģe informē, ka šajās programmās nav neviena audzēkņa, līdz ar to šīs programmas nedrīkst pastāvēt. 

Ja būs izteikta vēlme vecākiem bērnus sūtīt šajās programmās, tad pie tām var atgriezties nākošajā mācību 

gadā. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Ira Dūduma, 

Jānis Lībietis), „pret” 1 (Andrejs Kirillovs),  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikumā “Mārupes novada Skultes sākumskolas 

nolikums” sekojošus grozījumus: 

1. Svītrot Nolikuma trešās daļas 10.punkta: 

http://www.marupe.lv/


 
 

10.10. apakšpunktu “Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 

01011121); 

10.11. apakšpunktu “Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015521);” 

10.12. apakšpunktu “Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma 

izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015621);”  

2. Papildināt Nolikuma trešās daļas 10.punktu ar 10.15.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“10.15. Speciālās pamatizglītības 1.posma (1.-6.klase) mazākumtautību programma 

izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 11015821.” 

2. Svītrot Nolikuma devīto daļu “Iestādes izglītojamo pašpārvalde”. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.36). 

 

 

37. 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām 

pašvaldībām 2020.gadā (septembris - decembris) 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Ira Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1. Mārupes valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 55,55 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 69.82 EUR un pirmsskolas izmaksas uz 

vienu audzēkni ir 230.77 EUR saskaņā ar pielikumu; 

3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 353.57 EUR un pirmsskolas izmaksas uz 

vienu audzēkni mēnesī ir 320,38 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 109.06 EUR un pirmsskolas izmaksas uz vienu 

audzēkni mēnesī ir 175,04 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

5. Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 216,52 EUR 

saskaņā ar pielikumu; 

6. Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 218.97 EUR 

saskaņā ar pielikumu; 

7. Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 

184,67 EUR saskaņā ar pielikumu. 

8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.37). 

 

 

38. 

Par Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. – 2025. gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Anita Vintere, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis), „pret” nav,  „atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.-2025.gadam; 



 
 

2. Publicēt Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.-2025.gadam Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv;  

3. Publicēt paziņojumu “Par Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2025.gadam apstiprināšanu” 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”; 

4. Atzīt par spēku zaudējušu “Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģiju 2013.-2019.gadam”, kas 

apstiprināta ar Mārupes novada Domes 2012.gada 21.novembra lēmumu Nr.17.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.38). 

 

 

39. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Goda raksts” piešķiršanu un godalgas izmaksu R. P. 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, 

Jānis Lībietis, Edgars Jansons), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R. P., personas kods _________, par iegūto nomināciju “Par mūža ieguldījumu izglītībā” 

apbalvojumu “Goda raksts”. 

2. Izmaksāt R. P. , personas kods _____________, naudas balvu 600 euro (seši simti euro) apmērā pēc 

nodokļu nomaksas ______ kontā Nr. ______________. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada Domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļa 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.39). 
 

 

40. 

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojuma “Atzinības raksts” I pakāpe piešķiršanu un godalgas 

izmaksu L. Č. – S. 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere,  Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis, Edgars Jansons), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt L. Č. – S., personas kods ___________, par iegūto nomināciju “Mārupes novada Gada 

pedagogs” apbalvojumu “Atzinības raksts” I pakāpe. 

2. Izmaksāt L. Č. – S., personas kods ____________, naudas balvu 500 euro (pieci simti euro) apmērā pēc 

nodokļu nomaksas ____________ kontā Nr. ___________________. 

3. Lēmuma izpildi par naudas balvas izmaksas veikšanu uzdot Mārupes novada Domes Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.40). 

 
 

41. 

Par Mārupes novada izglītības iestāžu Karjeras izglītības plāna 2020. – 2025. gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

http://www.marupe.lv/
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E.Janosns interesējas, ka ir apspriests ar visādiem speciālistiem, tas iekļauj arī interešu izglītības speciālistu 

viedokli vai nē?  

L.Kadiģe dara zināmu, ka Karjeras izglītības plāns sagatavots mūsu pašvaldības vispārējās izglītības skolām. 

E.Jansons interesējas, vai tas saistīts ar profesionālo ievirzi? 

L.Kadiģe norāda, ka visaktīvākasi darbs ir no 7.klases, bet faktiski karjeras speciālisti strādā jau no 4.klases. 

E.Janosns interesējas, vai interešu izglītība šeit nav integrēta? 

L.Kadiģe norāda, ka ārpus izglītības iestādēm tas nav iekļauts. 

E.Jansons interesējas, vai nevajadzēja iekļaut? 

L.Kadiģe norāda, ka nevajadzēja. Tas nav tam paredzēts. Šī programma sastāv no tā, ka katrai vispārējās 

izglītības iestādei ir karjeras speciālists, kurš palīdz atrast vajadzīgās profesijas. 

E.Jansons jautā, vai ir apspriesta interešu izglītības sinhronizācija  ar karjeras izglītību. 

L.Kadiģe norāda, ka nesinhronizējas, interešu izglītības programmas pamatā visas saistītas ar sporta 

aktivitātēm un tas ir paralēli tām interešu izglītības programmām, kuras finansē valsts un kuras paši esam 

apstiprinājuši un kuras notiek mūsu izglītības iestādēs.  

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Deputāte D.Štrodaha atgriežas domes sēdes telpā  

un turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, 

Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Edgars Jansons), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.41 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada izglītības iestāžu Karjeras izglītības attīstības plānu 2020. – 

2025.gadam; 

2. Publicēt Mārupes novada izglītības iestāžu Karjeras izglītības attīstības plānu 2020. – 2025.gadam 

Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv;  

3. Publicēt paziņojumu “Par Mārupes novada izglītības iestāžu Karjeras izglītības attīstības plānu 2020. 

– 2025.gadam apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”; 

4. Atzīt par spēku zaudējušu “Mārupes novada izglītības iestāžu Karjeras izglītības plāns 2016.-

2019.gadam”, kas apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2016.gada 27.janvāra lēmumu Nr.37.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.41). 

 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

42. 

Par Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs Kirillovs, 

Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Anita Vintere,  Dace Štrodaha, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis, Edgars Jansons), (Nadīna Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībā” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,  „atturas” 

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.42 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/
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1. Ievēlēt Annu Toniņu, personas kods _____________, par Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju 

no 2020.gada 1.oktobra uz 5 (pieciem) gadiem, t.i. līdz 2025.gada 30.septembrim. 

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.42). 

 

 

Plkst.15:00 deputāts E.Jansons aiziet no domes sēdes 

un turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

 

43. 

Par Mārupes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs Kirillovs, 

Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Dace Štrodaha, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis,), (Nadīna Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.43 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ievēlēt Elīnu Krastiņu, personas kods ______________, par Mārupes novada Bāriņtiesas 

priekšsēdētāja vietnieci no 2020.gada 1.oktobra uz 5 (pieciem) gadiem, t.i. līdz 2025.gada 

30.septembrim. 

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.43). 
 

 

44. 

Par nekustamā īpašuma “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr._____________ izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Anita Vintere, Sigita Sakoviča, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.44 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.____________,  2020.gada 4.septembra izsoles rezultātus saskaņā ar 

2020.gada 14.septembrī noslēgto nomas līgumu.  

2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Skultes pirts”, Skultes ielā 23, Skultē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.____________ nomas tiesības SIA “VITA2”, reģistrācijas Nr.40003267514, 

uz 10 gadiem saskaņā ar nosacījumiem, kas apstiprināt ar Mārupes novada Domes 2020.gada 

19.augusta lēmumu Nr.10 (protokols Nr.16).  

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.44). 

 

 

45. 

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

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 



 
 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 1 balsi „par” (Normunds Orleāns), „pret” nav,  „atturas” 12 (Mārtiņš Bojārs, Anita 

Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace 

Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Nadīna Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.45 saskaņā ar pielikumu: 

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

jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.  

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.45). 

 

 

46. 

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 priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Anita Vintere, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs 

Kirillovs, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Nadīna 

Millere), „pret” nav,  „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.46 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr. _  „ 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. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.46). 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

47. 

Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.7 (prot.Nr.5) 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs Kirillovs, 

Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis, Nadīna Millere), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.47 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt šādu grozījumu Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.7 (sēdēs 

protokola Nr.5): 

Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Piešķirt S. O., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 236,90 euro (divi simti 

trīsdesmit seši euro 90 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību sacensībās “Battle of 



 
 

Vilnius 2020”, Viļņa no 2020.gada 5.jūlija līdz 12.jūlijam, 25.jūlijā un sacensībās “Lithuanian Fitness 

challenge”, Viļņā, 2020.gada 5.septembrī, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar 

dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.” 

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.47). 

 

 

48. 

Par būvatļauju būvniecības iecerei ““KAIROS” kultūras un garīguma centra jaunbūve” 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

E.Jansons interesējas, kas tur īsti būs? Atradīsies blakus skolai, baumas ir visādas. 

M.Bojārs informē, ka būvnieks ir ierosinājis minēto būvniecības ieceri. 

G.Sušiņina dara zināmu, ka šobrīd varam vadīties tikai pēc būvniecības iecerē iekļautajiem dokumentiem, 

saskaņā ar iesniegto projektu minimālā sastāvā ir paredzēts būvēt kultūras un garīguma centru, kuram 

piešķirts lietošanas veids 1261. Tas ietilpst zem lielā koda – kultūras būves, saskaņā ar klasifikācijas 

noteikumiem.   

J.Lībietis jautā, vai Būvvalde visu izdarījusi pareizi, vai viss būs kārtībā? Atceļam tāpēc, ka ir daudz 

iesniegumu? 

G.Sušiņina informē, ka nav vērtētas būvvaldes kļudas, tās nav arī meklētas. Viss formāli atbilst tām 

normatīvajām prasībām, kuras būvvaldei ir jāievēro. Nav konstatēti arī tādi priekšnosacījumi, ka būvvaldei 

nekavējoties būtu jārīko publiskā apspriešana. Bet ņemot vērā lielo iesniegumu skaitu, saņemti ir ne tikai 

iebildumi, bet arī apstrīdēšanas iesniegumi, mēs esam uzsākuši “mocīt” iedzīvotājus, lai pierāda savas 

subjektīvās tiesības. Tiktu skatīts katra individuāls gadījums, jāsaskaņo ar kaimiņa tiesībām. Tas izskatītos 

vairāk pēc publiskas apspriešanas, kuru pašvaldībai ir tiesības rīkot jebkurā brīdī pēc savas iniciatīvas, lai 

uzklausītu šo viedokli. Viedoklis ir pausts un publiskā apspriešana būtu mērķis, kā šos viedokļus iegūt, objektīvi 

izvērtēt un atiecīgi lemt par būvniecības ieceri, vai tā, atbilstoši vēlmēm ir pieļaujama, vai būtu precizējama, 

vai vispār noraidāma. Formāli visi apstākļi ir uzskaitīti, un norādīti konstatējošajā daļā. 

J.Lībietis dara zināmu, ka man bija iespēja apskatīt ieceres faktu. Man ir pārliecība, ka būvvalde izdarījusi 

visu, kas vajadzīgs. Man ir jautājums – ja neatceļ būvatļauju, kas mūs sagaida? 

G.Sušiņina informē, ka mēs nevaram pateikt vienkārši, lai neatceļ. Lai neatceltu būvatļauju, jāskata katrs 

gadījums atsevišķi. Mums būtu jāatved uz šejieni katrs iedzīvotājs, jānopratina. Tas būtu nosaucams par 

viedokļu noskaidrošanu, kas tieši viņu konkrēti traucē. Mums ir iesniegumi no Mārupes un Jaunmārupes. 

Šobrīd pašvaldībai atceļot pēc savas iniciatīvas, ko es arī ierosinu, atšķirībā no administratīvā procesa, mums 

būtu jāvērtē katrs konkrēts cilvēks, kāpēc ir pret. Būtu jāierosina individuālie administratīvie procesi. Mēs 

apturējām šo cilvēku “mocīšanu”, iesniegumu nemitīgu sūtīšanu. Šos materiālus nodosim būvvaldei priekš 

publiksās apspriešanas. Ja tas iet uz to, ka būvatļauja paliek spēkā, tad attiecīgi šis darbs ir jāturpina, jāiztaujā 

katrs individuāli. Pašvaldība drīkst izmantot savu iniciatīvu. 

J.Lībietis interesējas, vai būs vēl viena publiskā apspriešana? 

G.Sušiņina norāda, ka pirms gada visi atsaucās uz to, tas bija viens no cilveku vilšanās punktiem -  izteicās, 

ka ir vīlušies pašvaldībā. Pirms gada teica nē, bet pašvaldība ir pateikusi jā. Jāņem vērā aspekts, ka pirms 

gada apsrieda absolūti citu būvniecības ieceri. Ir cits lietošanas kods, cits projekts, cits apjoms. Tas, ka ēka 

vizuāli izskatās tāpat, nenozīmē, ka saturs nav mainījies. Ir mainījies, ir cita būvniecības iecere. Šī lēmuma 

mērķis ir ļaut iedzīvotājiem apspriesties tieši par to, kas šobrīd  ir iecerēts. Šī ir tā opcija, lai iedzīvotāji arī 

par izmainīto būvniecības ieceri pienācīgi var izteikt savu viedokli.  

N.Orleāns norāda, ka ir viens jautājums kur vēlas izteikties un būs otrs jautājums. Pirmais ir par “Kairos” -  

vai savā laikā nepiedāvājām iemainīt šo zemi pret citu, lai viņi veidotu savu ieceri? 

M.Bojārs norāda, ka nepiedāvājām. 

N.Orleāns norāda, ka ņemot vērā iedzīvotāju neapmierinātību, cik es atceraos, aizkulisēs kaut ko runājām par 

to. Un precizēšu, ka balsojam par to, lai apturētu būvatļauju un rīkotu publisko apspriešanu? Par ko mēs īsti 

balsojam? 

G.Sušiņina norāda, ka balsojam par būvatļaujas atcelšanu. Jārīko publiskā apspriešana, lai būvvalde nebūtu 

neziņā, ja būvatļauja tiek atcelta, tad viss, process beidzas.  Otrais lēmums ir par norādījumu došanu 

būvvaldei, kas viņiem ir jādara. Nevar būt tā, ka lēmums ir atcelts, vietā nedodot neko. Būvvaldes kompetence 

ir rīkot publisko apspriešanu un būvvaldei šis jautājums ar lēmumu ir jāpielemj, balstoties uz augstākstāvošas 



 
 

iestādes lēmumu, uz domes lēmumu. Jānosaka publiskās apspriešanas ilgums, pienākumi, kas ir jāveic, lai 

nodrošinātu viedokļu uzklausīšanu. 

 

Plkst.13:30 uz domes sēdi ierodas deputāte A.Vintere 

un piedalās turpmākajā balsojumā.  

 

N.Millere interesējas, vai mēs privātajam subjektam šādā veidā, atceļot un neizsniedzot būvatļauju, neliedzam 

tiesības realizēt saskaņā ar likumu piešķirtās tiesības savā īpašumā, atbilstoši mērķim, savu darbību? Vai 100 

iesniegumi Mārupei ir pieteiekošs daudzums, lai kavētu privātu subjektu realizēt savas tiesības? 

G.Sušiņina norāda, ka pieņemot jebkādu lēmumu, būtu aizskartas vienas personas tiesības. Vienā gadījumā 

tas būtu zemes īpašnieks, kam atceļ būvatļauju, otrā gadījumā tie būtu 100 iedzīvotāji. Tās ir 100 reālas 

personas, kuras pauda savu viedokli. Tas ir jautājums par samērīgumu. Jautājums nav par to, ka atcelt 

būvatļauju uz visiem laikiem. 100 personas, tā nav viena persona, kura iebilst, piemēram kaimiņš aiz sētas. Ir 

doma, lai būvnieks uzklausa likumā noteiktā kārtībā viedokli un tad kopā ar būvvaldi precizē būvniecības 

ieceri tā, lai pēc tam šīs 100 personas iebildumus neceltu. Šis ir vislietderīgākais veids kā to izdarīt.  

N.Orleāns interesējas, vai ir vajadzīgs domes lēmums, lai atceltu būvatļauju? Vai arī būvvalde ir atsevišķa 

institūcija, kur ir kaut kāds reglaments un noteikums, kur var atcelt un viss?  

G.Sušiņina informē, ka dome ir tā, kurai ir tiesības, tā ir augstākstāvoša iestāde, vienīgā iestāde, kur var 

griezties ar lūgumu kaut ko darīt ar būvatļauju. Būvvalde savu darbu ir izdarījusi, būvatļauju ir izsniegusi, 

iedzīvotāji ir izteikuši iebildumus pret šo būvatļauju atbilstoši piekritīgai iestādei. 

E.Jansons vēlas precizēt N.Orleāna uzdoto jautājumu - vai ir tāds normatīvais akts vai regulējums, kas 

būvvaldei ļauj atsaukt savu izsniegto būvatļauju? 

G.Sušiņina norāda, ka ir Administratīvā procesa likuma 77.prim pants, kas ļauj iestādei pārvērtēt izdotā 

administratīvā akta tiesiskumu. Būvvalde var rīkoties tālāk balstoties uz augstākstāvošas iestādes lēmuma 

pamata, bet šis lēmums šobrīd neietilpst būvvaldes kompetencē. 

E.Jansons vēlas precizēt -  tātad ir tāda iespēja Administratīvā likuma izpratnē? 

G.Sušiņina norāda, ka ar jā vai nē nevar atbildēt, jo tā būs izrauts no konteksta un es to neatbalstu. Es nocitēju 

likuma pantu, ka tāds eksistē, bet uz konkrēto gadījumu viņš nav piemērojams.  

E.Jansons interesējas, ja būvvalde izsniegs vēl tādas būvatļaujas, tādas var sagatavot simtiem? Tad katru reizi 

balsosim par tādiem līdzīgiem gadījumiem? Nevajag Juridiskajam departamentam skaidrot tā, ka tā ir 

deputātu atbildība balsot par to, lai atceltu būvatļauju. Ja apstākļi ir konstatēti, lai  būvvalde arī atceļ, viņai 

tādas tiesības ir. Gadījumā, ja atcels būvatļauju un ja kāds sūdzēsies deputātiem vai administrācijai, tad arī 

skatīsim. Patreiz līdz deputātiem nav nonākusi neviena vēstule, es pat vienu vēstuli neesmu redzējis. 

N.Millere norāda, ka iepriekš bija iedzīvotāju pretestība attiecībā pret būvniecību parkā. Parks ir stratēģisks 

objekts, vai tiešām nebūtu lietderīgi vēlreiz izkatīt jautājumu un ierādīt zemi citā vietā? Parks ir tikpat 

stratēģisks objekts kā stadions. Kur pazuda ideja? Kas viņu noraidīja? 

M.Bojārs norāda, ka tāda ideja nav bijusi. 

N.Millere norāda, ka bija tāda ideja. 

A.Puide vērš uzmanību, ka ir ieradušies “Kairos” pārstāvji, jāuzklausa viņi. 

M.Bojārs precizē, ka tie nav “Kairos” pārstāvji, tie ir iedzīvotāji. 

G.Sušiņina norāda, ka “Kairos” pārstāvji ir uzklausīti, viņi ir snieguši savu viedokli, tas ir arī lēmumā. 

E.Jansons interesējas, kāds ir “Kairos” viedoklis? 

G.Sušiņina norāda, ka, protams, viņu viedoklis ir neatcelt būvatļauju. 

N.Millere norāda, ka tad, kad būvēja “Vecozolus”, arī bija liela iedzīvotāju pretestība. Šobrīd šis jautājums 

ir izgaisis, apbūvētais masīvs iederas vidē. Tajā brīdī, kad deputāti lēma par to, vai būvatļauju atcelt un rīkot 

apspriešanu, izmaksāja īpašniekam vairākus 10 tūkstošus. Ir liela atbildība gan pret iedzīvotājiem, gan pret 

subjektu realizēt savas tiesības un idejas. Manuprāt ātrāk bija jāiesaistās diskusijās. “Kairos” bija vairāk 

jāskaidro iedzīvotājiem, lai nav tāda pretestība. Domei vajadzētu skatīties šī jautājuma virzienā, kas ļautu 

samainīt šo vietu pret citu.  

P.Pikše norāda, ka mums ir bijušas negatīvas pieredzes, kad daži aktīvisti ar savu enerģiju un ļoti aktīvu rīcību 

piepulcina sev līdzīgi domājošos un nobremzē labus attīstības projektus. Šeit, parka malā uz privātas 

teritorijas par privātiem līdzekļiem vēlas realizēt savu ieceri. Faktiski aiz Neriņas upītes atrodas astoņi 

nekustamie īpašumi. Tiem varbūt būtu kāda neliela ietekme. Tā kā būvatļauja ir izdota sakaņā ar teritorijas 

plānojumu, tad publiskā apspriešana nebija vajadzīga, būvvalde ir rīkojusies pareizi. “Kairos” jau realizē 



 
 

savus svētdienas pasākumus Mārupes mūzikas un mākslas skolā, tas nevienu netraucē. Es esmu par to, lai 

būvatļauja paliek spēkā. 

A.Kirillovs norāda, ka manuprāt iedzīvotājus ignorēt nav labi šajā situācijā. Vislabākais variants ir veikt 

apspriešanu un kamēr iet apspriešana, pameklēt un piedāvāt kādu citu zemes gabalu. Ideja nav slikta, bet 

iedzīvotāju pretestība, cik man zināms, bija. 

N.Orleāns norāda, tad varbūt nerakstīt deputātiem. 

A.Kirillovs norāda, ka var nerakstīt visiem deputātiem, bet šajā situācija varam tikai ar apspriešanu. Pa šo 

laiku uzdod Attīstības nodaļai, lai pameklā kādu citu zemes gabalu, lai visi ir apmierināti. 

E.Jansons piebilst, ka kādreiz reliģisku centru būvēja vietā, kura viegli pieejama visiem. Tika būvētas patālu 

no dzīvojamām mājām, speciāli tika būvētas pļavās. Ja tā baznīca tiešām būs kultūrvēsturisks centrs, tā ir cita 

lieta-būvējam un skatamies, vai paliks vieni paši nomaļus, vai apbūvēsies.  Tas ir saistīts ar izklaides un citu 

pasākumu rīkošanu, tais skaitā terapiju. Ir divdomīgi lietošanas mērķi. Skaidrs, ka tur kaut kas kaut ko, 

negribas teikt, ir sashēmojis. Man A.Kirillova priekšlikums patika - izvēlēties vietu citur, kur centrs tiem 100 

iedzīvotājiem netraucē. Mūsu uzdevums ir izvēlēties pareizāko vietu šim centram. Tautā visādi runā, kas tur 

būs. Lai tas nenotiek dzīvē, tad labākais lēmums ir atcelt būvatļauju, labāk būtu, ja būvvalde pati to izdarītu, 

uztaisa jaunu publisko apspriešanu un izvēlas jaunu vietu. Man liekas, ka šo projektu vienu reizi jau 

“noairēja” iedzīvotāji, jo vienu reizi jau bija publiskā apspriešana un bija skaidri pateikts, ka cilvēki to negrib. 

Nesaprotu būvvaldes attieksmi, zinot, ka tie nav jauni apstākļi, ka ir šie iesniegumi. Kāpēc pie šiem apstākļiem, 

tomēr izsniedza būvatļauju un rīkojas tā, ka deputātiem par to tagad ir jālemj? 

N.Milere norāda, ka man ir divējādas domas, no vienas puses es saprotu iedzīvotājus, jebkura neziņa ir 

traucējoša, bet ja padomājam par to, kādu sabiedrību mēs atbalstam. Mēs nevēlamies redzēt cilvēkus ar 

īpašām vajadzībām skolās, mēs nevēlamies redzēt atkarīgus cilvēkus starp mums. Mums Mārupē nav tik daudz 

sociālo pakalopjumu, lai mēs varētu tikt galā ar cilvēkiem ar atkarībām, ar īpašām vajadzībām, ar cilvēkiem 

ar invaliditāti. Mums nav tāds pakalpojums kā Siguldā “Cerību spārni”.  Trūkst sabiedrības izglītošanas 

darbs, “Kairos” daļēji paņem uz sevi šo valsts un pašvaldības funkciju. No mūsu puses ir nepieciešams lielāks 

izskaidrošanas darbs. Uzskatu, ka šāds centrs mūsu sabiedrībai ir vajadzīgs, par vietu-jārisina jautājums. 

Nevar šo lietu skatīt tikai no vienas puses. 

D.Štrodaha dara zināmu, ka tā kā šie pasākumi notiek Mūzikas un mākslas skolā, nav bijušas problēmas ar šo 

organizāciju. Būvvalde ir izdevusi atļauju, jo viss ir likumīgi, pieļaujami un pilnīgi legāli. Nav doma celt 

baznīcu ar spicu torni, tas nav arī novada centrs. Neredzu problēmu. Problēma radās pirmajā  publiskajā 

apspriešanā. Cilvēks, kurš prezentēja, viņš pieminēja, ka telpas pietiks, var sniegt atbalstu, es nedomāju, ka 

teica, ka tiks atvērts narkomānu un dzērāju centrs. Tā tas nebija. Jebkurā ģimenē var gadīties atkarības. Nebija 

domāts, ka šeit viņus vedīs ārstēt. Domaju, ka te ir tikai labi nodomi. Par vietu-tur kur viņiem bija privātā 

zeme, tur arī piedāvāja. Tā ir parka teritorija, tur ir četras privātas zemes, cik saprotu.  

A.Puide norāda, ka gribētu savu sakāmo vērst uz juridisko pusi. Ja esam nonākuši līdz tam, ka būvvalde izdod 

atļauju tikai tad, kad cilvēki atkārtoti bļauj, ka vajag par to domāt, gribu aicināt laikus domāt par to, kas mūs 

sagaida nākotnē. Citās valstīs politiķi tīri miera labad atļauj būvēt arī tādas iestādes un līdz Latvijai tas arī 

reiz nonāks. Mums ir bijuši vairāki gadījumi, kad kafejnīcas ierosina būvēt uz ielām. Diviem kaimiņiem nepatīk 

un tad mums ir jādomā. Varbūt šis jāņem par piemēru, lai saskaņotu normatīvos aktus. Lai nebūtu tā, ka 

būvvalde var jebko, un kad tautai nav īsti paskaidrots par to, ka kas zem tā īsti slēpjas, varbūt tur notiek ne 

īsti lūgšanas katoļa izpratnē, bet notiek garīga palīdzība. Visas cerības var būt labas. Kāpēc mums līdz tam 

jānonāk, kāpēc jāuzņemas atbildība no būvvaldes? Es saprotu, ka mēs būsim tie, kas vērtēs tos iesniegumus 

individuāli. Ja sākuma teicu no juridiskā viedokļa paskatīties, būvniecības likuma 14.pants. Šajā gadījumā 

nekas no likumā minētā nenotiek. Tas pie kā mēs tagad piesienamies, juridiski ir kā ar baltiem diegiem šūts. 

N.Orleāns interesējas, vai uz šo brīdi būvatļauja ir atcelta? 

M.Bojārs informē, ka būvatļauja uz šo brīdi nav atcelta. 

M.Bojārs izsaka viedokli, ka iedzīvotāji ir snieguši dažādus viedokļus, ir arī atbalstoši viedokļi par to, ka to 

veic privātais iniciators uz privātās zemes ar privātiem līdzekļiem. Būvvalde rīkojās saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem. Būvvalde nekādus pārkāpumus manuprāt nav izdarījusi, devusi būvniecības minimāla sastāva 

piekrišanu. Par to, ko izteicās deputāti tadad – par iespējamu vietas maiņu, šis jautājums ir deputātiem 

jāizlemj, jo deputāti kopā var vienoties, ja uzskatam, ka šāds objekts ir nepieciešams un atrod zemi, kurā vietā 

tas varētu būt, tad var vest pārrunas ar privātu investoru. Šinī situācijā, maz ir tādu gadījumu, ka privātais, 

fiziska persona uzdāvina savu zemi un uz šīs zemes attīsta publisku iestādi. Reliģiskas nozīmes pasākumi 

Mārupē notiek,  mums tādas vietas nav, tāpēc notiek Mūzikas un mākslas skolā. Piekrītu tam, ka reizēm 



 
 

iedzīvotāju aktivitātes ir pārspīlētas, varbūt arī dažu personu virzītas. Es aicinu atbalstīt sagatvoto lēmuma 

projektu tādā redakcijā, kādā tas ir sagatavots. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs Kirillovs, 

Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira 

Dūduma), „pret” 1 (Nadīna Millere),  „atturas” 3 (Pēteris Pikše, Andris Puide, Anita Vintere) , Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.48 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2020-4942.  

2. Uzdot Mārupes novada būvvaldei izvērtēt nepieciešamību rīkot publisku apspriešanu saskaņā ar 

Būvniecības likuma  14.panta piekto daļu.  

3. Par pieņemto lēmumu paziņot visām iesniegumus iesniegušajām personām (kas reģistrēti Mārupes 

novada domes Klientu apkalpošanas centrā laika posmā no 2020.gada 22.augusta), informāciju 

publicējot vietējā laikrakstā “Mārupes vēstis” un tīmekļa vietnē www.marupe.lv.  

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, 

Baldones ielā 1A, Rīgā).  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.48). 

 

 

49. 

Par iepirkuma “Kungu ielas pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs Kirillovs, 

Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Nadīna Millere, Anita Vintere), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

Pieņemt lēmumu Nr.49 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu “Kungu 

ielas pārbūve”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Laura Kripševica 

Uldis Bārdulis 

Normunds Kārklis 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.49). 

 

 

50. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andrejs Kirillovs, 

Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Jānis 

Lībietis, Nadīna Millere, Anita Vintere), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.50 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/


 
 

1. Piešķirt dzīvojamai mājai ( kadastra apzīmējums ___________) adresi atbilstoši zemei “Lāčplēši-B”, 

Mārupes novads.  

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

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

(Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.50). 

 
 

 

51. 

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu 2020./2021., 2021./2022.mācību gadam 

saskaņošanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, 

Andrejs Kirillovs, Pēteris Pikše, Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira 

Dūduma, Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Anita Vintere), „pret” nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.51 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmas 2020./2021. un 

2021./2022.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu un Izglītības dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.51). 

 

 

Domes priekšsēdētājs ziņo, ka komiteju sēdes notiks 2020.gada 21.oktobrī un nākošā domes sēde notiks 

2020.gada 28.oktobrī, plkst.15:00. 

 

Domes priekšsēdētājs ziņo, ka kā vadošās pašvaldības priekšsēdētājs likumā noteiktajā kārtībā sasauc Mārupes 

un Babītes novada pasšvaldību deputātu kopsapulci 2020.gada 7.oktobrī, plkst.14:00, Mārupē, Daugavas ielā 

29.  

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.15:06 
 

Pielikumā apstiprināti 50 (piecdesmit) domes sēdes lēmumi. 
 

 

Domes priekšsēdētājs:                 Mārtiņš Bojārs 

 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:                              Kristīne Štrāla 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 5.oktobrī. 

 

 

 


