SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2020.gada 22.decembrī

Nr.22

Domes sēde notiek attālināti, izmantojot ZOOM platformu
Domes sēde sasaukta plkst. 13.00
Domes sēdi vada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs
Domes sēdei pieslēgušies deputāti: Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Pēteris Pikše, Jānis
Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Janosns, Andrejs Kirillovs
Domes sēdē nepiedalās deputāti:
Domes sēdei pieslēgušies darbinieki:
Izpilddirektors Kristaps Ločs,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa
Domes sēdi protokolē:
Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla
Darba kārtība:
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu (5 gab.).
2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (8 gab.).
3. Par adreses piešķiršanu.
4. Par adreses maiņu.
5. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (3 gab.).
6. Par grozījumiem Mārupes novada būvvaldes nolikumā.
7. Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam aktualizētā rīcību un
investīciju plāna 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu.
8. Par nekustamā īpašuma “Lapiņas” 1, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas, zemes gabala
Mārupītes gatves, Lapiņu dambja un projektētās iela daļas pieņemšanu dāvinājumā.
9. Par zemes gabala ar kadastra Nr.___, Mazcenu aleja 5C, Jaunmārupē, Mārupes novadā ___
domājamo daļu atsavināšanu.
10. Par zemes gabala ar kadastra Nr.___, Mēmeles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā ___
domājamo daļu atsavināšanu.
11. Par nekustamā īpašuma Grūdupu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___ pieņemšanu
dāvinājumā.

12. Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___ pieņemšanu
dāvinājumā.
13. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ___ domājamo daļu no nekustamā īpašuma –
zemes gabala Līgotnes ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.___, pārdošanas
cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu.
14. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai.
15. Par nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” (kadastra Nr.___) Mārupes novadā,
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
16. Par nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.___ un īpašuma ar kadastra Nr.___,
Mārupē, Mārupes novadā detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja
ziņojumam.
17. Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___)
detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
18. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes
novadā (kadastra Nr.___) teritorijai.
19. Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”
Mārupes novadā (kadastra Nr.___) teritorijā, izstrādes uzsākšanu.
20. Par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.___)
detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
21. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Ikri”, kadastra Nr. ___,
Mārupes novads, zemes vienības daļai ___ ha platībā.
22. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
23. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
24. Par finansiālu atbalstu sportistam (9 gab.).
25. Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” izveidošanu.
26. Par konkursa nolikuma "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja amata pretendentu atlasei" apstiprināšanu.
27. Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
“Zīļuks”.
28. Par 1.klašu atvēršanu 2021./2022.mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs.
29. Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos
Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
30. Par amata līmeņa maiņu Mārupes Sporta centrā esošajai amata vietai.
31. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā.
32. Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžeta
apstiprināšanu” pieņemšanu.
33. 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.
34. Par privātpersonu līdzmaksājumu atcelšanu Mārupes novada Sporta centram.
35. Par iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības
izglītības iestādēs” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
36. Par zemes gabala daļas nodošanu biedrībai „Dari labu” bezatlīdzības lietošanā.
37. Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos
Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”.
38. Par iepirkuma “Jaunmārupes pamatskolas iekštelpu pārbūve” organizēšanu un iepirkuma
komisijas apstiprināšanu.
39. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem.
40. Par nekustamā īpašuma “Dignitas”, kadastra Nr.___, teritorijā esoša ceļa uzņemšanu
pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
41. Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā
dzelzceļa josla A”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij.
42. Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā
dzelzceļa josla B”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij.
43. Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā
dzelzceļa josla C”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___par labu valstij.
44. Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.___ ___
domājamo daļu, garāžas Nr.119 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
45. Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. ___ izsoles
rezultātu apstiprināšanu.
46. Par nekustamā īpašuma “Miķelīši” (kadastra Nr. ___) zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu ___ atdalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam "Dumbrāji"(
kadastra Nr.___) un lietošanas mērķa noteikšanu.
47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu.
Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par priekšsēdētāja iesniegtajiem lēmumprojektiem.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Gatis
Vācietis, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča), „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.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Gatis
Vācietis, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča), „pret” nav, „atturas”
nav, Mārupes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
2. Vienojas atklāt domes sēdi.
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
1.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Pēteris
Pikše, Sigita Sakoviča, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Jānis Lībietis, Līga Kadiģe, Andrejs Kirillovs,
Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.1. saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Vētrās, “Veltiņi” (kadastra Nr.___) zemes
ierīcības projektu, kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas
dabā).
2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi Bērzzemnieku
iela 14, Vētras, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

4. Mainīt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi no “Veltiņi”,
Vētras, Mārupes novads uz Bērzzemnieku iela 16, Vētras, Mārupes novads (klasifikatora kods
105154622).
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.1).
1.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere, Gatis
Vācietis, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča), „pret” nav, „atturas”
nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pieņemt lēmumu Nr.1.2. saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Smiltiņi” (kadastra Nr.___) ar kadastra
apzīmējumu ___ zemes ierīcības projektu, kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties
pēc zemes iemērīšanas dabā).
Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi “Zeltaines”,
Mārupes novads.
Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi “Ezerkalni”,
Mārupes novads.
Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.2).

1.3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.3. saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam Mārupes novadā, “Vilciņi” (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
“Vilciņi”, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, zemes lietošanas mērķus:
3.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) -___ ha
platībā;
3.2. individuālo dzīvojamo māju apbūvei ( kods 0601) - ___ ha platībā.
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi “Krastakmeņi”,
Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
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.1.3).
1.4.
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 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupē, Daibes ielai 28 (kadastra Nr.___) un
Jaunzemu ielai 16 (kadastra Nr.___), zemes ierīcības projektu, kā galīgo (projektēto zemesgabalu
platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Daibes
iela, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods
1101).
4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā atstāt spēkā esošo adresi
Daibes iela 28, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā atstāt spēkā esošo adresi
Jaunzemu iela 16, Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Jaunzemu
iela, Mārupe, Mārupes novads.
9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods
1101).
10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
11. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
12. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
13. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.4).

1.5.
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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, “Meiri”, kadastra Nr.___, kā
papildinājumu 2008. gada 30.aprīlī apstiprinātajam saimniecības “Meiri”, kadastra Nr. ___
detālplānojumam, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var
mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.16” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā piešķirt adresi “Meiri”,
Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.16” ar kadastra apzīmējumu ___, zemes lietošanas mērķus:
3.1. neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0600) – ___ ha platībā;
3.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101) – ___ ha platībā.
4. Atlikušajai zemes vienības daļai ___ ha platībā piešķirt nosaukumu “Lielmeiri”, Mārupe,
Mārupes novads un noteikt zemes lietošanas mērķus:
4.1. neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0600) – ___ ha platībā;
4.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101) – ___ ha platībā.
5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
6. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
7. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.5).
2.1.
Par zemes lietošanas mērķa 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Elkšņi”, Vētrās, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu ___ zemes lietošanas mērķi uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi
(kods 1001) -___ ha platībā un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā ( kods 1101) - ___ 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.2.1).

2.2.
Par zemes lietošanas mērķa 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ___ zemes lietošanas mērķi ___ ha platībā 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.2.2).
2.3.
Par zemes lietošanas mērķa 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Bebru iela 10, Mārupē, Mārupes novadā ( kadastra Nr. ___) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ___ zemes lietošanas mērķi ___ ha platībā uz valsts un
pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (kods 0903).
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.2.3).
2.4.
Par zemes lietošanas mērķa 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Daibes iela 35, Mārupē, Mārupes novadā ( kadastra nr. ___) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ___ zemes lietošanas mērķi ___ ha platībā uz trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvi (kods 0702).
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.2.4).
2.5.
Par zemes lietošanas mērķa 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Vētrasputni”, Vētrās, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ___ zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju
apbūvi (kods 0601) - ___ ha platībā un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) – ___ 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.2.5).
2.6.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Edgars Jansons),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Laimāres”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, zemes
lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) –___ ha platībā un zemes,
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.2.6).
2.7.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Edgars Jansons),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu:

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Cērpu iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ___, ___
ha platībā zemes lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0600).
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.2.7).
2.8.
Par zemes lietošanas mērķa 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Liels iela 3, Mārupē, Mārupes novadā ( kadastra nr. ___) zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu ___ zemes lietošanas mērķi ___ ha platībā uz trīs, četru un
piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūvi (kods 0702).
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.2.8).
3.
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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Edgars Jansons ), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Mākoņu iela 2, Mārupe, Mārupes
novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Mākoņu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā, divģimeņu dzīvojamās
mājas telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu
grupas)
projekta
numurs
1
Mākoņu iela 2 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Mākoņu iela 2 - 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.3).

4.
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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere ), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Malduguņu iela 1 (kadastra Nr. ___), Mārupē, Mārupes novadā,
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___ - ___ ha platībā un t.sk ēkai adresi uz Malduguņu
iela 4, Mārupe, Mārupes novads ( klasifikatora kods 80760030074).
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.4).
5.1.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
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, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 3 (Raivis Zeltīts, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.1).
5.2.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Guntis Ruskis,
Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 4 (Raivis Zeltīts, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Edgars
Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.2).
5.3.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis
Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Guntis Ruskis,

Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 4 (Raivis Zeltīts, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Edgars
Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.5.3).
6.
Par grozījumiem Mārupes novada būvvaldes nolikumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere, Edgars Jansons),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Veikt Mārupes novada būvvaldes nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes
2020.gada 29.janvāra lēmumu Nr.25 (sēdes prot.Nr.2), sekojošus grozījumus:
a. Izteikt Nolikuma 171.punktu šādā redakcijā:
“171. Būvvaldes kompetencē esošus lēmumus pieņem būvvaldes vadītājs, izņemot
normatīvajos aktos īpaši paredzētos gadījumus, kad lēmuma pieņemšana ir būvinspektora
kompetencē, kā arī šajā nolikumā atrunātos gadījumus, kad lēmuma pieņemšana ir
administratīvās lietvedības inspektora kompetencē.”
1.2. Izteikt Nolikuma 211.punktu šādā redakcijā:
“211. Administratīvā pārkāpuma procesu veic administratīvās lietvedības inspektors.”
2. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai nodrošināt Mārupes novada būvvaldes nolikuma
konsolidētas redakcijas sagatavošanu.
3. Mārupes novada būvvaldes nolikuma konsolidēto redakciju publicēt pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.6).
7.
Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam aktualizētā rīcību un
investīciju plāna 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
I.Krēmere ziņo, ka minētais domes lēmums sagatavots par attīstības programmas 2020. - 2026. gadam
aktualizēto rīcību un investīciju plānu 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu, komitejās bija priekšlikumi
papildināšanai, tas ņemts vērā, ir veikti papildinājumi un tie ir nosūtīti gala redakcijā.
Darba grupa bija izveidota šī plāna sagatavošanai un strādāja kontekstā ar 2021.gada budžetu, kur
visas investīcijas ir iekļautas šajā trīs gadu plānā.
E.Jansons interesējas, kad apspriedām spēkā esošo attīstības plānu un tagad ar uzlabojumiem, trīs
gadus atpakaļ, kad gāja runa par RailBaltic trasējuma izvēli Mārupes administratīvajā teritorijā,
vairākās vietās, un es tās vietas atzīmēju un nosūtīju Ilzei, Līgai. Es nepievērsu uzmanību tam, ka
paralēli RailBaltic ceļam bija paredzēts uzbūvēt arī smagajiem transporta un tranzītpārvadājumiem
dzelzceļa platuma joslu 1520. Mūsu attīstības dokumentos biju atradis četrās vietās, ka viņa tiek,
iespējams, atstāta. Lai gan tur ir viens teikums, kur ielikts, ka Mārupes novada dome neizskata par
iespējamu tādu trasējumu izbūvēt. Savukārt nedēļu atpakaļ masu informācijas līdzekļos uzstājās
advokātu un arhitektu lobisti, kuri stāsta par to, lai mazāk ķīmiskās kravas brauc Rīgas virzienā, tās
vajag novirzīt apkārt un rāda trasējumu caur Jaunmārupi, Olaini, Mārupi. Tos, kas uzstājās, nevar
neņemt vērā. Man ir jautājums - ņemot vērā to, ka RailBaltic ir rezervēta diezgan plata josla un tas
neizslēdz šādu papildus dzelzceļa izbūvi, tas ir kaut kur plānā paredzēts kādā punktā?
I.Krēmere interesējas, kas konkrēti domāts, dzelzceļa vai auto ceļa izbūve?
E.Jansons norāda, ka runa ir par dzelzceļa izbūvi lielo kravu tranzītam, ko grib novirzīt no Rīgas apkārt
caur Mārupi.
I.Krēmere dara zināmu, ka mūsu attīstības programmā nav tāds paredzēts neviena teikumā.

E.Jansons piebilst, ka ir lūgums, lai attīstības programmā tāds teikums nav. Ja kaut kur parādās kaut
viens punkts, ka atļaujam tādu iespēju radīt, tad man lūgums tādas nezāles izravēt.
R.Zeltīts interesējas par Skultes lidmašīnu, redzu, ka paredzēts atjaunot virsbūvi. Vai turpināsim krāsot
sarkanās zvaigznes, vai to mantojuma daļu varētu izlaist?
I.Krēmere norāda, ka zvaigznes nekrāso pašvaldība, to dara vietējie iedzīvotāji.
A.Kirillovs piebilst, ka pašvaldība nekad nav krāsojusi lidmašīnu, to darīja iedzīvotāji pēc savas
iniciatīvas.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Anita
Vintere,), „pret” nav, „atturas” 5 (Edgars Jansons, Nadīna Millere, Normunds Orleāns, Andrejs
Kirillovs, Raivis Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam aktualizēto rīcību un
investīciju plānu 2021. - 2023.gadam, saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam aktualizēto rīcību un
investīciju plānu 2021.– 2023.gadam pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv.
3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam
aktualizētā rīcību un investīciju plāna 2021.– 2023.gadam apstiprināšanu” pašvaldības
tīmekļa vietnē www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.7).
8.
Par nekustamā īpašuma “Lapiņas” 1, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas, zemes gabala
Mārupītes gatves, Lapiņu dambja un projektētās iela daļas 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Lapiņas” 1, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
Lapiņu dambja, Mārupītes gatves un projektētās ielas sarkano līniju robežās pieņemšanu
dāvinājumā no M.B., personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras
uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un M.B., 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. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Lapiņas” 1, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas Lapiņu dambja, Mārupītes gatves un projektētās ielas daļas sarkano līniju robežās,
pieņemšanu dāvinājumā.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.8).
9.
Par zemes gabala ar kadastra Nr.___, Mazcenu aleja 5C, Jaunmārupē, Mārupes novadā ___
domājamo daļu atsavināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Atsavināt M.P. nedzīvojamai ēkai - garāžai Nr._ piekritīgās ___ domājamās daļas no zemes
gabala Mazcenu aleja 5C, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu ___.
2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše.
Komisijas locekļi:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš,
Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane,
Juriste Solvita Hiršfelde .
3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma
vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.
4. Par pieņemto lēmumu informēt M.P., personas kods ___.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.9).
10.
Par zemes gabala ar kadastra Nr.___, Mēmeles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā ___ domājamo
daļu atsavināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Atsavināt Z.L. ēkas (būvju) domājamām daļām piekritīgās ___ domājamās daļas no zemes gabala
Mēmeles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu ___.
2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše.
Komisijas locekļi:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš,
Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane,
Juriste Solvita Hiršfelde.
3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma
vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.
4. Par pieņemto lēmumu informēt Z.L., personas kods ___.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10).
11.
Par nekustamā īpašuma Grūdupu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___ 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, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma “Grūdupu iela”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, zemes gabalu ___ ha platībā (kadastra apzīmējums ___) kopā ar inženierbūvi no J.K., ar
mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar J.K..
3. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Grūdupu iela, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, pieņemšanu dāvinājumā.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.11).
12.
Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___ pieņemšanu
dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
N.Orleāns interesējas, kas tā par vēsturisku vienošanos?
P.Pikše dara zināmu, ka tur īpašniekam piederēja Lielās ielas posms diezgan lielā platībā no Daugavas
ielas uz Kantora ielas pusi. Viņš ir miris, mums bija vienošanās, ka viņš nodos mums un mēs pārņemsim
Krēsliņu ielu, to nodeva, Krēsliņu ielas jautājums palika nesakārtots. Līdz art to, tagad mēs viņu
pārņemam.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma “Krēsliņu iela”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, zemes gabalu ___ ha platībā (kadastra apzīmējums ___) kopā ar inženierbūvi no J.K., ar
mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar J.K..
3. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Krēsliņu iela, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, pieņemšanu dāvinājumā.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.12).
13.
Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ___ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes
gabala Līgotnes ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.___, pārdošanas cenas
apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Andris Puide, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu:
1. Atsavināt A.M., personas kods ___, ___ domājamās daļas no zemes vienības, kadastra
apzīmējums ___, kas ietilpst nekustamā īpašuma Līgotnes iela 1, Mārupe, Mārupes novadā,
kadastra Nr.___, sastāvā, par summu ___ euro (trīs simti sešdesmit deviņi euro) apmērā.
2. Par minēto lēmumu informēt A.M., personas kods ___, nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši pirkuma
līguma noslēgšanai ar Mārupes novada domi.
3. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā īpašuma
Līgotnes ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.___, sastāvā ietilpstošās zemes vienības,
kadastra apzīmējums ___, ___ domājamās daļas pirkuma līgumu ar A.M., personas kods ___.

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.13).
14.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis
Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” 2 (Normunds Orleāns,
Andris Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai šādām personām:

Tāme
kanaliz
ācija,
EUR
1021,24

Tāme
ūdens,
EUR
638,88

Pašvaldība
s līdzfin.
kanalizācij
a EUR
816,99

Pašvaldība
s līdzfin.
ūdens,
EUR
511,10

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācija,
EUR
204,25

Nr.
1.

Īpašnieks
D.Ķ.

2.

M.G.

647,65

518,12

129,53

3.

D.P.

875,13

700,10

175,03

4.

E.K.

1017,37

813,90

203,47

5.

A.S.

1844,65

1475,72

368,93

6.

K.K.

576,38

7.

I.K.

1176,24

Adrese

Kad.Nr.

Kopā: 7158,66

571,12

461,10

456,90

940,99
1210,00

5726,92

115,28

Iesniedzēj
a līdzfin.
ūdens,
EUR
127,78

114,22

235,25
968,00

1431,74

242,00

2. Atzīt Mārupes novada Domes 2020.gada 30.septembra lēmuma Nr.16 (sēdes prot.Nr.19) 1.punktu daļā
par D.Ķ., M.G., D.P., E.K., K.K., kā arī Mārupes novada Domes 2020. gada 28. oktobra lēmuma Nr.22
(sēdes prot.Nr. 20) 1. punktu daļā par A.S. un Mārupes novada Domes 2020. gada 25. novembra lēmuma
Nr.18 (sēdes prot.Nr. 21) 1. punktu daļā par I.K. par spēku zaudējušu;
3. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram šī lēmuma adresātam šī lēmuma norakstu, kas
attiecas uz konkrēto iesniedzēju 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža,
vienlaikus 1. punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par līdzfinansējuma
piešķiršanas un izlietošanas kārtību.
4. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no 3. punktā
minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas
un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām personām un AS
“Mārupes komunālie pakalpojumi”.
5. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā).
7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.14).
15.
Par nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” (kadastra Nr.___) Mārupes novadā, detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Ira
Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Normunds
Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” (kadastra Nr.___), Mārupes novadā
teritorijā.
2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/22-2020 un noteikt detālplānojuma
robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” (kadastra Nr.___), Mārupes novadā, robežām,
aptuveni ___ ha platībā.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.
4. Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar
nekustamā īpašuma „Lukstenieki-1” (kadastra Nr.___), 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.15).
16.
Par nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.___, un īpašuma ar kadastra Nr.___, Mārupē,
Mārupes novadā detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis,
Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.___, un īpašuma ar kadastra Nr.8___, Mārupē,
Mārupes novadā detālplānojuma projektu precizēšanai atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam.
2. 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.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešpadsmit lapām (pielikums Nr.16).
17.
Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___)
detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Raivis Zeltīts, Dace
Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Nadīna
Millere, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Jānis Lībietis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___)
detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, paredzot ka tā turpināma klātienē (ieskaitot
publiskās apspriešanas sanāksmi) ne mazāk kā divas nedēļas pēc valstī noteiktās ārkārtējās situācijas
atcelšanas.
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 divpadsmit lapām (pielikums Nr.17).
18.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā
(kadastra Nr.___) teritorijai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Andris Puide, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___), detālplānojuma
izstrādi.
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/21-2020 un noteikt detālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) 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
nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___), īpašnieci I.B., personas kods
___, saskaņā ar 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 divpadsmit lapām (pielikums Nr.18).

19.
Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”
Mārupes novadā (kadastra Nr.___) teritorijā, izstrādes uzsākšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Andris Puide, Jānis Lībietis, Anita Vintere), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam”,
izstrādi nekustamā īpašuma ““Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.___) teritorijā.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/23-2020 un noteikt lokālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamā īpašuma “Vecumnieki” 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 “Vecumnieki” 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 divpadsmit lapām (pielikums Nr.19).
20.
Par nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) detālplānojuma
projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Andris Puide, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu:
1. Nodot nekustamā īpašuma ”Ķinupi”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) detālplānojuma
projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, paredzot ka tā turpināma klātienē (ieskaitot
publiskās apspriešanas sanāksmi) ne mazāk kā divas nedēļas pēc valstī noteiktās ārkārtējās situācijas
atcelšanas.
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 trīspadsmit lapām (pielikums Nr.20).
21.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Ikri”, kadastra Nr. ___, Mārupes
novads, zemes vienības daļai ___ ha platībā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt nekustamā īpašuma “Ikri”, Mārupes novads, kadastra Nr. ___, zemes vienības daļai ___ ha
platībā zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (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.21).
22.
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, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns,
Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu:
1. Apvienot nekustamos īpašumus Ozolu iela 2A, Jaunmārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) ar
Ozolu iela 2B, Jaunmārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) vienā īpašumā ___ ha kopplatībā un
atstāt spēkā esošo adresi Ozolu iela 2A, Jaunmārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemesgabalam 0,2400 ha platībā zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0601)
3. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Ozolu iela 2B, Jaunmārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods
105188123)
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.22).
23.
Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns,
Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu:
1. Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu:
Dzērveņu iela (posmā no V-22 Bašēnu ceļa līdz nekustamajam īpašumam “Mašēni”) - 1,1 km garumā
un 18 m platumā sarkanajās līnijās.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

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.23).
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

24.1.
Par finansiālu atbalstu sportistei
Ziņo komitejas priekšsēdētājs L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns,
Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt E.K., personas kods ___, finansiālu atbalstu 208.90 euro (divi simti astoņi euro un 90 centi)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību tenisa sacensībās 2020.gadā, paredzot, ka
dzīvošanas izdevumi sedzami 50% apmērā no paredzētajām izmaksām.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.K., personas kods ___
likumisko pārstāvi (māti) E.K., personas kods ___.
3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt E.K., personas kods ___ likumiskajai pārstāvei (mātei) E.K., personas kods
___, uz kontu ____, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
4. E.K., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) E.K., personas kods ___, nodrošināt piešķirtā
finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā
kārtībā iesniedzot Domei atskaiti par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.K., personas kods ___, likumiskajai
pārstāvei (mātei) E.K., personas kods ___, atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu
neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos
termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
(Baldones ielā 1a, Rīgā).
7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.24.1).
24.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns,
Nadīna Millere, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt R.B., personas kods ___, finansiālu atbalstu 80,00 euro (astoņdesmit euro) apmērā, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2021. gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista
licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar R.B., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (māti) I.B., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs
„Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas
kontu.
4. R.B., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.B., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes
Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā
finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā
iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.B., personas kods ___, likumiskajam
pārstāvim (mātei) I.B., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.
40008073661, 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 trīs lapām (pielikums Nr.24.2).
24.3.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt G.C., personas kods ___, finansiālu atbalstu 160,00 euro (viens simts sešdesmit euro) apmērā,
lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2021. gadā, t.i., LaMSF
licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu apmaksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar G.C., personas
kods ___ un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas
kontu.
4. G.C., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661,
abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas
mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 1.
punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, G.C., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes
Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi 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 trīs lapām (pielikums Nr.24.3).
24.4.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,

Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Pieņemt lēmumu Nr.24.4 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt U.V., personas kods ___, finansiālu atbalstu 300,00 euro (trīs simti euro) apmērā, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2021. gadā, t.i., LaMSF licences un
obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu apmaksu.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar U.V., personas
kods ___ un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.
Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas
kontu.
U.V., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661,
abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas
mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 1.
punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, U.V., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes
Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt
Mārupes novada domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši
izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.24.4).

24.5.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt T.D., personas kods ___, finansiālu atbalstu 80,00 euro (astoņdesmit euro) apmērā, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2021.gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista
licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar T.D., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (tēvu) M.D., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs
„Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas
kontu.
4. T.D., personas kods ___, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods ___, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā un katram atsevišķi
nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā
paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, T.D., personas kods ___, likumiskajam
pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.
Nr.40008073661, 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 trīs lapām (pielikums Nr.24.5).
24.6.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt R.L., personas kods ___, finansiālu atbalstu 80,00 euro (astoņdesmit euro) apmērā, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2021. gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista
licences un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar R.L., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (tēvu) U.L., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs
„Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas
kontu.
4. R.L., personas kods ___, likumiskajam pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ___, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā un katram atsevišķi
nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā
paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.L., personas kods ___, likumiskajam
pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.
Nr. 40008073661, 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 trīs lapām (pielikums Nr.24.6).
24.7.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt M.R., personas kods ___, finansiālu atbalstu 80,00 euro (astoņdesmit euro) apmērā, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2021.gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista
licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar M.R., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (tēvu) R.R., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs
„Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas
kontu.
4. M.R., personas kods ___, likumiskajam pārstāvim (tēvam) R.R., personas kods ___, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā un katram atsevišķi
nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā
paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.R., personas kods ___, likumiskajam
pārstāvim (tēvam) R.R., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.
Nr.40008073661, 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 trīs lapām (pielikums Nr.24.7).
24.8.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt L.V., personas kods ___, finansiālu atbalstu 80,00 euro (astoņdesmit euro) apmērā, lai segtu
izdevumus, kas saistīti ar dalību motokrosa sacensībās 2021.gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista
licenču un obligātās apdrošināšanas iegādi, kā arī sacensību dalības maksu.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar L.V., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (tēvu) V.V., personas kods ___, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs
„Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas
kontu.
4. L.V., personas kods ___, likumiskajam pārstāvim (tēvam) V.V., personas kods ___, un biedrībai
„Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr. 40008073661, abiem kopā un katram atsevišķi
nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā
paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, L.V., personas kods ___, likumiskajam
pārstāvim (tēvam) V.V., personas kods ___, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.
Nr.40008073661, 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 trīs lapām (pielikums Nr.24.8).
24.9.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt Ģ.F., personas kods ___, finansiālo atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit euro) apmērā,
dalības maksas segšanai mācību treniņnometnei, kas norisinājās no 2020.gada 10.marta līdz 24.martam,
Kiprā.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar Ģ.F. un
biedrību “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr.40008027728.
3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr.40008027728, pēc
administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
4. Ģ.F., personas kods ___, un biedrībai “Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr.40008027728, abiem
kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu dalības maksas segšanai mācību
treniņnometnei no 2020.gada 10.marta līdz 24.martam, Kiprā, administratīvajā līgumā paredzētajā
kārtībā iesniedzot Domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, Ģ.F., personas kods ___, un biedrībai “Rīgas
Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr.40008027728, 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 trīs lapām (pielikums Nr.24.9).
25.
Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” izveidošanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu:
1. Dibināt Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks” Ozolu ielā 2, Jaunmārupē,
Mārupes novadā.
2. Mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju Mārupes novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” dibināšanu.
3. Mārupes novada Izglītības dienestam izstrādāt Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes “Zīļuks” nolikuma projektu.
4. Mārupes novada Izglītības dienestam iesniegt iesniegumu Izglītības kvalitātes valsts dienestā par
izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā viena mēneša laikā no brīža, kad būs pieejami
sekojošie dokumenti:
4.1. Veselības inspekcijas apliecinājums par objekta Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes novadā,
atbilstību higiēnas prasībām,
4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par objekta Ozolu ielā 2, Jaunmārupē,
Mārupes novadā, atbilstību ugunsdrošības prasībām,
4.3. apliecinājums, ka būves Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes novadā, lietošanas veids atbilst
plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā,
4.4. apliecinājums, ka būve Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kur tiks īstenota izglītības
programma, ir pieņemta ekspluatācijā,

4.5. apliecinājums, ka izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese Ozolu ielā
2, Jaunmārupē, Mārupes novadā, atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datiem.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.25).
26.
Par konkursa nolikuma "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja
amata pretendentu atlasei" apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Sigita Sakoviča,
Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt konkursa nolikumu Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja amata pretendentu atlasei.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.26).
27.
Par amata vietas izveidošanu Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.februāri pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes
novadā izveidot amata vietu Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs (profesijas kods 13 4503).
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.27).
28.
Par 1.klašu atvēršanu 2021./2022.mācību gadā Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādēs
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt, ka 2021./2022.mācību gadā 1.klašu skaits:
1.1. Mārupes Valsts ģimnāzijā ir 4 (četras);
1.2. Jaunmārupes pamatskolā ir 5 (piecas);
1.3. Mārupes pamatskolā ir 5 (piecas);
1.4. Skultes sākumskolā ir 1 (viena).
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.28).

29.
Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.29/2017
“Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),
Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.
5.

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.28/2020 „Grozījums Mārupes novada domes 2017.gada
22.novembra saistošajos noteikumos Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā””
saskaņā ar pielikumu.
Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.29).

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

30.
Par amata līmeņa maiņu Mārupes Sporta centrā esošajai amata vietai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
G.Ruskis interesējas, vai Māris Stumbiņš ir uzrakstījis atlūgumu un kas būs viņa vietā?
M.Bojārs norāda, ka man nav tādas informācijas.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.janvāra Mārupes novada Mārupes Sporta centrā esošajai amata vietai “sporta
speciālists” (profesijas kods 3422 05) noteikt 48.saimi, II līmeni un 8. mēnešalgu grupu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.30).
31.
Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu:
1. No 2021.gada 1.janvāra Mārupes pamatskolā izveidot jaunas amata vietas:

1.1.deviņas amata vietas apkopējs (profesijas kods 9112 01) 13.saime, IIB līmenis, 3.mēnešalgu grupa.
1.2.vienu amata vietu sētnieks (profesijas kods 9613 01) 13.saime, III līmenis, 4.mēnešalgu grupa.
1.3.vienu amata vietu ēkas dežurants (profesijas kods 9629 05) 4.saime, IA līmenis, 4.mēnešalgu grupa.
1.4.vienu amata vietu lietvedis (profesijas kods 3341 04) 18.3.saime, II līmenis, 7.mēnešalgu grupa.
1.5.vienu amata vietu bibliotekārs (profesijas kods 2622 07, pedagoģiskais darbinieks).
1.6.vienu amata vietu direktora vietnieks speciālās izglītības jomā (profesijas kods 1345 04,
pedagoģiskais darbinieks).
1.7.vienu amata vietu remontstrādnieks (profesijas kods 9313 02) 13.saime, IV līmenis, 5 mēnešalgu
grupa.
2. No 2021.gada 1.septembra Mārupes pamatskolā izveidot jaunas amata vietas:
2.1. vienu amata vietu fizioterapeits (profesijas kods 2264 02) 5.1.saime, III līmenis, 10.mēnešalgu
grupa.
2.2. vienu amata vietu sociālais pedagogs (profesijas kods 2359 01, pedagoģiskais darbinieks).
2.3. vienu amata vietu speciālais pedagogs (profesijas kods 2352 03, pedagoģiskais darbinieks).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.31).
32.
Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu”
pieņemšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
L.Levanoviča ziņo, ka ir sagatavoti saistošie noteikumi par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžeta
apstiprināšanu, kas paredz pašvaldības budžeta ieņēmumus 34 320 551 EUR apmērā, plānotie izdevumi
47 810 572 EUR apmērā, naudas līdzekļu prognozētais atlikums 8 300 000 EUR apmērā. Aizdevuma atmaksa
plānota 2 278 602 EUR apmērā, aizdevumu ieņēmumu daļa 6 868 623 EUR apmērā. Ieņēmumus visvairāk
sagādā iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas ir 75% apmērā. Otra lielākā pozīcija ir Valsts mērķdotācijas 12%
apmērā, un trešā lielākā pozīcija ir Nekustamā īpašuma nodoklis 3,3 miljonu apmērā. Izdevumu daļā lielākais
finansējums aiziet izglītības jomai, tie ir 66%, jeb 31 400 000 EUR, otrie lielākie izdevumi ir vispārējais
vadības dienests, kas ietver iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā, un trešā lielākā pozīcija ir autoceļu
uzturēšana, jaunās investīcijas, kā arī būvvaldes darba finansēšana un tūrisma jomas finansēšana. Viss
budžets izskatīts divās finanšu komitejās. Pēc otrās Finanšu komitejas nevienu iesniegumu un priekšlikumu no
deputātiem neesmu saņēmusi. Bija nelieli redakcionāli preczējumi investīciju plānā, lai sakārtotu tekstuālo
daļu. Neliels, nebūtisks precizējums ir 7.pielikumā, tas neskar pašvaldības ne ieņēmumu, ne izdevumu daļu.
K.Ločs ziņo, ka ir sagatavots lēmumprojekts par jauno budžetu, esam cītīgi strādājuši. Izvērtējot izdevumu
pozīcijas nācās piepūlēties, lai varētu realizēt budžetu. Gan šī gada budžets, gan nākošā gada budžets ir tīri
ambiciozi, uz attīstību vērsti. Finanšu komitejās esam detalizēti izrunājuši par visām pozīcijām. Paldies visiem,
kas piedalījās budžeta sagatvošanā un izvērtēšanā.
N.Orleāns izsaka viedokli – uzskatu, ka budžets nav sastādīts tā kā tam vajadzētu būt, jo visas prioritātes, ko
esam izvirzījuši iepriekš, tika pārkārtotas. Tas ir atiecībā kaut vai uz Bāšenu ceļu. Mēs izveidojam projektu,
tas beidzas, mēs viņu nerealizējam, nauda ir vējā. Tā kārtīgs saimnieks nerīkojas. Tādā veidā veidotu budžetu
es nevaru atbalstīt.
M.Bojārs izsaka deputātiem priekšlikumu, par kuru viedoklis jāizsaka atsevišķi nobalsojot.
M.Bojārs ziņo, ka sakarā ar to, ka deputātu un iestāžu vadītāju atalgojumu nosaka Atlīdzības likums, kā mēs
redzam, tad Saeima šogad skatot budžetu, Atlīdzības likumā veikusi grozījumus tikai attiecībā uz specializētām
vienībām – KNAB, Valsts kontrole, uz pārējiem budžetā atalgojuma izmaiņas nav paredzētas. Likums nosaka
deputātiem, saistībā ar Statistiskās pārvaldes vidējo algu iepriekšējā gadā, algas pieaugumu. Ņemot vērā, ka
dzīvojam situācijā, kāda patreiz ir, ka daudziem iedzīvotājiem iztikas līdzekļi ir ierobežoti Covid apstākļos un
pārējiem darbiniekiem algas netiek paaugstinātas, man ir priekšlikums, ka deputātu atlīdzību 2021.gadā
jāsaglabā esošajā līmenī un to nepaaugstina. Likums paredz, ka algu var paaugstināt.
N.Orleāns interesējas, vai šis ir budžeta jautājums?
M.Bojārs norāda, ka tas ir budžeta jautājums, jo budžetā ir ielikta deputātu atlīdzība, tāda pati kā 2020.gadā.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Dace
Štrodaha, Normunds Orleāns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere,

Raivis Zeltīts, Nadīna Millere,), „pret” nav, „atturas” 2 (Edgars Jansons, Guntis Ruskis), Mārupes novada
dome nolemj:
Nepiemērot 2021.gadā deputātu atlīdzībai ikgadējo atlīdzības indeksāciju un saglabāt atalgojumu
2020.gada līmenī.
L.Levanoviča norāda, ka šo iekļaus Saistošo noteikumu priekšpēdējā – 12.punktā.
N.Millere interesējas, vai tas normāli, ka katrs iestādes vadītājs balso par savas iestādes budžetu, tur nav
interešu konflikts?
M.Bojārs norāda, ka nav interešu konflikts, deputāti balso par budžetu kopumā, nevis par savu iestādi.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu kopumā.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Dace
Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis,
Anita Vintere), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” 4 (Edgars Jansons, Nadīna Millere, Andris Puide,
Raivis Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj:

1.
2.
3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu:
Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.29/2020 „Par Mārupes novada pašvaldības
2021.gada budžeta apstiprināšanu” saskaņā ar Pielikumu.
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas;
Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.32).

33.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada Domes 2019.gada 18.decembra saistošajos
noteikumos Nr.41/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2020. gada budžeta apstiprināšanu””
pieņemšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
L.Levanoviča ziņo, ka ievērojot labās prakses principus, ir sagatvoti pēdējie budžeta grozījumi 2020.gada
budžetā. Galvenais ieņēmumu un izdevumu izmaiņu mērķis ir tieši iekļaut Izglītības ministrijas piešķirto valsts
mērķdotāciju pedagogu iemaksu nodrošināšanai izglītības iestādēs atālinātā darba nodrošināšanai Covid-19
epidēmijas laikā. Budžeta ieņēmumu un izdevumu daļa palielinās par 7029 EUR. Vēlreiz tika pārskatītas
budžeta iespējas un vajadzības un ir veiktas nebūtiskas izmaiņas budžeta ietvaros pa ekonomiskās
klasifikācijas kodiem un pa valdības funkcijām iestādes ietvaros. Citu izmaiņu šī gada budžeta grozījumos
vairāk nav.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Dace
Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Anita Vintere,
Nadīna Millere, Raivis Zeltīts), „pret” nav, „atturas” 3 (Edgars Jansons, Normunds Orleāns, Andris Puide),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.26/2020 „ 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 četrdesmit astoņām lapām (pielikums Nr.33).
34.
Par privātpersonu līdzmaksājumu atcelšanu Mārupes novada Sporta centram
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu:
1. Atcelt no 2021.gada 1.janvāra līdz 28.februārim privātpersonu līdzmaksājumus par Mārupes novada
Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem, kas noteikti ar Mārupes novada domes 2020.gada
30.septembra lēmumu Nr.33 (prot.Nr.19).
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.34).
35.
Par iepirkuma “Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības
iestādēs” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns interesējas, kuri ir komisijā?
M.Bojārs nolasa komisijas sastāvu.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča,
Normunds Orleāns, Andris Puide, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” 1 (Nadīna Millere), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu
“Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
komisijas locekļi:

Kristaps Ločs
Līga Kadiģe
Sarmīte Antiņa
Sigita Sakoviča
Ilze Celma
Jānis Lagzdkalns
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.35).
36.
Par zemes gabala daļas nodošanu biedrībai „Dari labu” bezatlīdzības lietošanā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns interesējas, uz cik ilgu laiku tiek dots bezatlīdzības lietošanā?
M.Bojārs dara zināmu, ka tas ir uz trīs gadiem?
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča,

Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Andris Puide, Anita Vintere, Nadīna Millere), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu:
1. Atļaut biedrībai „Dari labu”, reģ.Nr.40008265859, bez atlīdzības uzstādīt labdarības konteineru 2m2
platībā uz nekustamā īpašuma Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novadā, ar kadastra numuru 8076 012
0403, uz laika periodu līdz līdz 2024.gada 30.septembrim. Labdarības konteinera 2m2 platībā atrašanās
vieta ir jāsaskaņo ar Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi.
2. Noteikt, ka biedrība „Dari labu”, reģ.Nr.40008265859, nodrošina bezatlīdzības lietošanā nodoto zemes
gabalu daļu uzturēšanu, kā arī sedz visus ar to saistītos izdevumus.
3. Uzdot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei nodrošināt zemes gabala daļas nodošanu
biedrībai „Dari labu”, reģ.Nr.40008265859, noslēdzot vienošanos par grozījumiem 2019.gada 1.oktobra
patapinājuma līgumā Nr.1/4-10/98-2019.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.36).
37.
Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.13/2017
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns dara zināmu, ka viņam jautāja Bitēni, viņiem ir ārkārtas situācija, nav radošo pasākumu, ir
izmisuši, nevar nomaksāt.
M.Bojārs norāda, ka ir jāraksta iesniegums atkārtoti. No sākuma rakstīja tēvs, tad dēls.
N.Orleāns interesējas, vai viņiem būs iespēja kaut kādā veidā cerēt?
M.Bojārs informē, ka ja viņi uzraksta iesniegumu, tiks pagarināts uz nākošo gadu.
G.Sušiņina dara zināmu, ka tiks izskatīts iesniegums. Iesniegums par nokavētā nodokļa maksājuma termiņa
pagarinājumu tikai vakar vai aizvakar ienāca. To lemj izpilddirektors, nevis dome.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča,
Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Nadīna Millere), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 27/2020 „Grozījums Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta
saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība
Mārupē”, saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.37).
38.
Par iepirkuma “Jaunmārupes pamatskolas iekštelpu pārbūve” organizēšanu un iepirkuma komisijas
apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča,
Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Nadīna Millere), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu:

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu
“Jaunmārupes pamatskolas iekštelpu pārbūve”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
komisijas locekļi:

Kristaps Ločs
Guntars Igaunis
Kristaps Šveisbergs
Gunārs Svētiņš

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.38).
39.
Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Millere norāda, ka nav taisnīgi noteikt vienādu cenu, domāju, ka īres maksai jābūt diferencētai atkarībā no
iedzīvotāja ienākumiem. Neprivatizējot, par mazu cenu dzīvo pašvaldības dzīvoklī. Tas nav korekti un nav
pašvaldības interesēs.
M.Bojārs dara zināmu, ka te nav runa par cilvēka ienākumiem, tie ir pašvaldības īpašumi un tiem ir noteikta
nomas maksa. Ir metode, kas to nosaka. Nevaram izdzīt ārā, ja cilvēki maksā.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns,
Jānis Lībietis, Anita Vintere), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021. gada 1. janvāri Mārupes novada pašvaldības dzīvokļu mēneša īres maksa par dzīvokļiem
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nosakāma kā apsaimniekošanas maksas bez plānotā ilgtermiņa
uzkrājuma, ja tādu noteica dzīvokļu īpašnieku kopība, dzīvokļa nolietojuma mēnesī un peļņas 2% no
dzīvokļu kadastrālās vērtības proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platības summai, to noapaļojot līdz
tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata, kopsumma saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.
2. Ar 2021. gada 1. janvāri personām, kurām pašvaldība sniedz palīdzību saskaņā ar likumu „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Mārupes novada domes 2013. gada 11. jūnija saistošajiem
noteikumiem Nr. 7/2013 „Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”,
kā arī kuras noslēdza īres līgumus ar pašvaldību līdz 2001. gada 31 .decembrim īres maksa ir vienāda ar
apsaimniekošanas maksu dzīvokļa un dzīvokļa nolietojumu mēnesī, atskaitot plānoto ilgtermiņa
uzkrājumu, ja tādu noteica dzīvokļu īpašnieku kopība, proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platībai, saskaņā
ar Pielikumu Nr. 2.
3. Daudzdzīvokļu mājās, kurās nav apstiprināta izlīdzināta apsaimniekošanas maksa, ar 2021. gada 1.
janvāri dzīvokļu īres maksu noteikt vienādu ar dzīvokļa nolietojumu mēnesī un peļņu 2% no dzīvokļu
kadastrālās vērtības proporcionāli dzīvokļa iekštelpu platības summai par vienu iekštelpu kvadrātmetru
saskaņā ar pielikumā Nr. 3 pievienoto dzīvokļu sarakstu. Īres maksa attiecināma uz šī lēmuma 1. un 2.
punktā minētajiem gadījumiem (īrnieku kategorijām). Šī punkta kārtībā iekasēta īres maksa ir novirzāma
pilnā apmērā Pielikumā Nr. 3 norādīto daudzdzīvokļu māju uzturēšanai un apsaimniekošanai saskaņā ar
dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtajiem lēmumiem.
4. Par šī lēmuma izpildi atbild Pašvaldības īpašumu pārvalde.
5. Atzīt Mārupes novada domes 2020. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 51 (protokols Nr. 2) par spēku
zaudējušu ar 2020. gada 31. decembri.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešām lapām (pielikums Nr.39).
40.
Par nekustamā īpašuma “Dignitas”, kadastra Nr. ___, teritorijā esoša ceļa uzņemšanu pašvaldības
bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs

A.Puide interesējas, vai tiešām ar 4 metriem pietiek?
M.Bojārs norāda, ka speciālisti tā ir uzmērījuši, uzņēmuši bilancē.
L.Kadiģe precizē, ka tā ir puse no ielas, otra puse jau pieder pašvaldībai.
P.Pikše piebilst, ka tā ir Dzērveņu iela, ko izskatījām Attīstības komitejā un tā ir 18 metrus plata.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns,
Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzņemt Mārupes novada pašvaldības bilancē inženierbūvi –ceļu grants segumu 853 m garumā un 4 m
platumā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___.
2. Reģistrēt Dzērveņu ielu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Mārupes
pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes ceļu inženierim līdz 2021.gada 30.septembrim,
atbilstoši pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībai, veikt izmaiņas pašvaldību autoceļu
reģistrā.
3. Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt minēto īpašumu pašvaldības bilancē
un līdz 2021.gada 30.decembrim veikt izmaiņas Mārupes novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaites
kartiņā (bilancē), atbilstoši inženierbūves datu deklarācijai un Mārupes novada pašvaldības ceļu reģistrā
aktualizētajiem datiem.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.40).
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti
41.
Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā dzelzceļa josla
A”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
G.Sušiņina informē, ka bija iesniegti divi iesniegumi, šī ir tikai daļa, otra daļa būs janvāra sēdē. Tikai daļu
grib apgrūtināt ar lietošanas tiesībām un daļu tomēr grib pārņemt savā īpašumā. Bet tā daļa, ko grib pārņemt
īpašumā, viņa šobrīd ir iznomāta. Iznomāta, lai privātpersona veiktu uzlabojumus Mazās Gramzas ielai, to
pārbūvējot. Apskatot uz vietas, Pašvaldības īpašumu pārvalde konstatēja, ka darbi ir pabeigti, Mazā Gramzas
iela ir pārbūvēta, segums tai ir atjaunots. Šobrīd gatavojam dokumentus, lai izbeigtu deleģēšanas līgumu, kura
ietvaros bija iznomāta šī zeme, pašvaldība iekasēja nomas maksu.
E.Jansons interesējas, vai tā ir tā pati iela, ap kuru bija epopeja pārdot to lidostai?
M.Bojārs norāda, ka tā ir tā pati iela.
E.Jansons interesējas, kam īsti iela iznomāta?
G.Sušiņina dara zināmu, ka nomas līgumu noslēdzām februārī. Martā/aprīlī bija pieprasījums no valsts, lai
atdodam viņiem īpašumā. Tas nebūtu prātīgi kaut ko dot, jo šeit būtu jābūvē iela. Dabūjām risinājumu, ka trīs
zemes vienibas no piecām vai sešām tomēr būs apgrūtinātas ar lietošanas tiesību, par ko ir lēmumprojekti
šodien sagatavoti. Uz janvāri atlikām par nodošanu. Šobrīd iela ir izbūvēta, no privātpersonas varam paņemt
to atpakaļ un tās vienības atdot, un iekasējam par to gadu nomas maksu.
E.Jansons interesējas, vai iedots nomāt bija tam pašam, kurš izbūvēja?
G.Sušiņina apstiprina E.Jansona jautājumu. Deleģēšanas līgums bija noslēgts ar SIA “Rex terminal”. Tiks
sagatavotas atskaites par deleģējuma izpildi.
E.Jansons interesējas, vai izbūvēja līdz galam vai to, kas pašvaldībai piederēja?
G.Sušiņina dara zināmu, ka izbūvēja to, kas piederēja pašvaldībai.
M.Bojārs norāda, ka izbūvēja Gramzas ielas pašā galā. Lidosta atturas tagad šo jautājumu skatīt, jo ir resursu
problēmas.
E.Jansons interesējas, kam tad mēs nododam to ielu?

M.Bojārs norāda, ka dabūsim atpakaļ izremontētu ielu. Nodosim Satiksmes ministrijai.
E.Jansons interesējas, kāpēc viņiem vajag to ielu? To vajag lidostai, nevis Satiksmes ministrijai.
M.Bojārs norāda, ka mēs tagad runājam par RailBaltic projektu, nododam valstij lietošanas tiesības. Mēs
nododam 1840 m2 platībā.
E.Jansons interesējas, vai tā ir tā izbūvētā ielas daļa?
G.Sušiņina dara zināmu, ka tās ir daļas no izbūvētas ielas. Viņam vajag tikai mazus gabaliņus, tur kur ies
estakādes un pa zemi.
E.Jansons interesējas, vai uz tā ceļa būvēs estakādi?
G.Sušiņina apstiprina, ka būvēs estakādi. Iela kā inženierbūve paliks pašvaldības lietojumā. No ielas tiks
paņemtas mazas daļiņas.
E.Jansons interesējas, vai nebūs tā, ka uzņēmējs, kas izbūvē ielu un mēs pēkšņi uz ielas izbūvējam estakādi un
viņš ar fūrēm netiek klāt terminālim? Kā mēs varam zināt, ka neuzdāvinam uzņēmējam problēmas?
G.Sušiņina piebilst, ka to mēs nezinam.
K.Ločs papildina, ka Pašvaldības īpašumu pārvalde izdod tehniskos noteikumus, tie arī varētu risināt.
P.Pikše piebilst, ka šeit iet runa par ielas otro galu.
M.Bojārs norāda, ka sakarā ar to, ka deputātiem ir jautājumi, ierosina priekšlikumu atstāt šo lēmumprojektu
komitejā un skatīt to komitejā.
G.Sušiņina papildina, ka pa šo laiku lūgs Satiksmes ministrijai, lai iesniedz savu skaidru vīziju, lai
nepieciešamības gadījumā varētu papildināt visus lēmumprojektus par atdošanu vai aprobežojumu uzlikšanu
ar īpašiem noteikumiem, kas viņiem būs jāievēro.
N.Orleāns interesejas, vai deputāti ir apstiprinājuši šo nomas līgumu, vai bija konkurss uz šo nomas līgumu?
M.Bojārs norāda, ka to komitejā precizēs.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 0 balsīm „par” (), „pret” 3 (Jānis Lagzdkalns, Nadīna Millere, Normunds Orleāns),
„atturas” 14 (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Gatis
Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide, Edgars Jansons, Andrejs
Kirillovs), Mārupes novada dome nolemj:
Nepieņemt lēmumprojektu Nr.41 un izskatīt to nākošajā Finanšu komitejā.
42.
Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā dzelzceļa josla
B”, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760060398 par labu valstij
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 0 balsīm „par” (), „pret” 2 (Nadīna Millere, Normunds Orleāns), „atturas” 15
(Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis
Ruskis, Sigita Sakoviča, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide, Edgars Jansons, Jānis Lagzdkalns,
Andrejs Kirillovs), Mārupes novada dome nolemj:
Nepieņemt lēmumprojektu Nr.42 un izskatīt to nākošajā Finanšu komitejā.
43.
Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā dzelzceļa josla
C”, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760060402 par labu valstij
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 0 balsīm „par” (), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” 14 (Mārtiņš Bojārs, Līga
Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis Zeltīts, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Sigita
Sakoviča, Anita Vintere, Andris Puide, Edgars Jansons, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs), Mārupes novada
dome nolemj:

Nepieņemt lēmumprojektu Nr.43 un izskatīt to nākošajā Finanšu komitejā.
44.
Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.___ ___ domājamo
daļu, garāžas Nr._ izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.44 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.___ ___
domājamo daļu, garāžas Nr._ 2020.gada 17.decembra izsoles rezultātus.
2. Apstiprināt SIA “KACĒNI”, reģistrācijas Nr.50103317531, par nekustamā īpašuma Skultes iela 29A,
Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.___ ___ domājamo daļu, garāžas Nr._, izsoles uzvarētāju un
īpašuma tiesību ieguvēju par nosolīto summu ___ euro (___ euro).
3. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam noslēgt nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte,
Mārupes novads, kadastra Nr.___ ___ domājamām daļām, garāžas Nr._, pirkuma līgumu.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.44).
45.
Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. ___ izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.45 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. ___,
2020.gada 17.decembra izsoles rezultātus.
2. Apstiprināt A.S., personas kods ___, par nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes
novads, kadastra Nr. ___, izsoles uzvarētāju un īpašuma tiesību ieguvēju par nosolīto summu ___
euro (___ euro).
3. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam noslēgt nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1,
Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr. ___, pirkuma līgumu.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.45).
46.
Par nekustamā īpašuma “Miķelīši” (kadastra Nr. ___) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
___atdalīšanu un pievienošanu nekustamajam īpašumam "Dumbrāji"(kadastra Nr.___) un lietošanas
mērķa noteikšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,

Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.46 saskaņā ar pielikumu:
1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Miķelīši” (kadastra Nr. ___) atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu ___ - ___ ha platībā un pievienot nekustamajam īpašumam "Dumbrāji"( kadastra Nr.___).
2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___- ___ ha platībā atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi
- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
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.46).
47.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
E.Jansons interesējas, kāds ir zemes lietošanas mērķis?
P.Pikše norāda, ka apbūve uz attiecīgās ielas. Tas ir Konrādu ielas un Krones ielas stūris.
M.Bojārs papildina, ka īpašnieks no sava zemes gabala atdala divas ielas daļas.
E.Jansons interesējas vai nākošais, ko viņi izdarīs – uzdāvinās tās domei?
M.Bojārs apstiprina E.Jansona uzdoto jautājumu.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Ira Dūduma, Raivis
Zeltīts, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Sigita Sakoviča, Normunds Orleāns, Jānis Lībietis, Edgars Jansons, Anita Vintere, Andris Puide), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.47 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Krones ielai 23, kadastra Nr.___, zemes
ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Konrādu iela,
Mārupe , Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Krones iela,
Mārupe , Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ha platībā zemes lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā esošo
adresi Krones iela 23, Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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.47).
Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.15:00.

Domes priekšsēdētājs ziņo, ka komiteju sēdes janvārī notiks 2021.gada 20.janvārī, plkst.10:00; 11:00 un
13:00., Domes sēde notiks 2021.gada 27.janvārī, plkst.13:00.
Pielikumā apstiprināti 65 (sešdesmit pieci) domes sēdes lēmumi.
Domes priekšsēdētājs:

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine:

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 22.decembrī.

