SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2020.gada 25.novembrī

Nr.21

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
Domes sēdē nepiedalās deputāti: Andrejs Kirillovs
Domes sēdei pieslēgušies darbinieki:
Izpilddirektors Kristaps Ločs,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere
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 (2 gab.).
2. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (6 gab.).
3. Par adreses piešķiršanu (3 gab.).
4. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu
_____________.
5. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.).
6. Par nolikuma projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2021” „Par tiesībām slēgt
līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”
apstiprināšanu.
7. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
8. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
9. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
10. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.

11. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___,
pieņemšanu dāvinājumā.
12. Par Mārupes novada domes īpašumā esošo 236/6971 domājamo daļu no nekustamā īpašuma –
zemes gabala Skultes iela 29B , Skultē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.___, pārdošanas cenas
apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu.
13. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
14. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 3, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
15. Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
16. Par nekustamā īpašuma Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
17. Par nekustamā īpašuma Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
18. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai.
19. Par zemes gabala ar kadastra Nr.___, ___ ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, 230/8794 domājamo
daļu atsavināšanu.
20. Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu.
21. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes novadā
(kadastra Nr.___) teritorijai.
22. Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___)
detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu.
23. Par Mārupes pagasta padomes 2006.gada 24.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Mārupes pagasta
saimniecības „Kaijas” detālplānojums” atcelšanu.
24. Par nekustamā īpašuma “Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___)
detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu.
25. Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems”
Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.___, teritorijā, izstrādes uzsākšanu.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
26. Par Mārupes Valsts ģimnāzijas attīstības plāna 2021. – 2023.gadam saskaņošanu.
27. Par pabalstu krīzes situācijā.
28. Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
29. Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada domes
administrācijas struktūrvienībā Finanšu un grāmatvedības nodaļā.
30. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas
dzēšanu.
31. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”.
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
32. Par grozījumiem 2020.gada 28.oktobra lēmumā Nr.29 par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai “Ievas radošā darbnīca” projekta “Ziemas izstāde” īstenošanai.
33. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā.
34. Par Mārupes novada domes 2020.gada 30.septembra lēmuma Nr.33 (prot.Nr.19) izpildes
apturēšanu.
35. Par brīvpusdienu nodrošināšanu.
36. Par iepirkuma “Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūve” komisijas lēmuma konceptuālu
atbalstu.

Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par priekšsēdētāja iesniegtajiem lēmumprojektiem.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.1. saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupē, Paleju iela 48 (kadastra Nr.___) un Paleju
iela 52A (kadastra Nr.___) zemes ierīcības projektu, kā papildinājumu 2007.gada 27.jūnijā
apstiprinātajam Mārupes pagasta saimniecības “Spilvas”, kadastra Nr.___, detālplānojumam, kā
galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Lielā 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 un t. sk. ēkai atstāt spēkā esošo
adresi Paleju iela 52A, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Paleju iela,
Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
8. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t. sk. ēkai atstāt spēkā esošo
adresi Paleju iela 48, Mārupe, Mārupes novads.
9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0702).
10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Paleju iela,
Mārupe, Mārupes novads.

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
13. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
14. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
(Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
15. 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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.1. saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mauriņu ielai 25 (kadastra Nr.___) zemes
ierīcības projektu, kā papildinājumu 2007.gada 19.decembrī apstiprinātajam Mārupes pagasta
nekustamā īpašuma Mauriņu iela 19 (kadastra Nr. ___) detālplānojumam, kā galīgo (projektēto
zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi Mauriņu iela 27A,
Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi Mauriņu iela 27,
Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi Mauriņu iela 25A,
Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
8. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ha platībā atstāt spēkā esošo adresi Mauriņu
iela 25, Mārupe, Mārupes novads.
9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Mauriņu iela,
Mārupe, Mārupes novads.
11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
13. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
14. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
15. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.2).
2.1.
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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:

1.
2.
3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.2.1. saskaņā ar pielikumu:
Mainīt nekustamajam īpašumam Rītausmas iela 5, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. ___ha
platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
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 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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.2. saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Puķu iela 2, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. ____ha
platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Laimāres”, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. ____ ha
platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Kalnupes iela 7, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. ____ ha
platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vārpu iela 42, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. ____ ha
platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Dzirnieku iela 20, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. ____
ha platībā zemes lietošanas mērķi uz noliktavu apbūvi (kods 1002).
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).
3.1.
Par adreses 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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Mauriņu iela 16, Mārupe, Mārupes
novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Mauriņu iela 16, Mārupē, Mārupes novadā, divģimeņu dzīvojamās
mājas telpu grupām adreses:
Dzīvokļa (telpu grupas)
Adrese
projekta numurs

3.
4.
5.
6.

1
Mauriņu iela 16 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Mauriņu iela 16 - 2, Mārupe, Mārupes novads
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
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 vienas lapas (pielikums Nr.3.1).
3.2.
Par adreses 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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Abulas iela 1A, Mārupe, Mārupes
novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Abulas iela 1A, Mārupē, Mārupes novadā, divģimeņu dzīvojamās mājas
telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Abulas iela 1A - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Abulas iela 1A - 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.3.2).
3.3.
Par adreses 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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ___ – ___ ha platībā adresi Daugavas iela 30,
Mārupe, Mārupes novads.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.3.3).
3.4.
Par adreses 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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Ziedleju iela 32, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 32, Mārupē, Mārupes novadā, dvīņu mājas telpu grupām
adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Ziedleju iela 32 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Ziedleju iela 32 - 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).
3.5.
Par adreses 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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt divu dzīvokļu mājai adresi atbilstoši zemei Kokles iela 3, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Kokles iela 3, Mārupē, Mārupes novadā, divu dzīvokļu mājas telpu
grupām adreses:
Dzīvokļa (telpu grupas)
Adrese
projekta numurs

3.
4.
5.
6.

1
Kokles iela 3 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Kokles iela 3 - 2, Mārupe, Mārupes novads
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
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 vienas lapas (pielikums Nr.3.5).

4.
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu
zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 807601300038001
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Raivis Zeltīts), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu ___ – ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
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.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 Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere,
Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts), 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, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere,
Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts),
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 trīs lapām (pielikums Nr.5.2).
6.
Par nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas 2021” „Par tiesībām slēgt līdzdarbības
līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2021” „Par tiesībām slēgt
līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar
pielikumu.
2. Publicēt nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2021” „Par tiesībām slēgt līdzdarbības
līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” tīmekļa vietnē www.marupe.lv.
3. Publicēt informatīvo paziņojumu par konkursu www.marupe.lv un pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Mārupes Vēstis”.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.6).
7.
Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 10 Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no R. K.,
personas kods ___, un I. I., personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras
izveidošanai un uzturēšanai.

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un R. K., personas kods ___, un I. I., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka
gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 10, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā,
tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.7).
8.
Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 12, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no
I.D., personas kods ___, un D.M., personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības
infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un I.D., personas kods ___, un D.M., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka
gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 12, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļām aptuveni ___ ha un ___ ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 12, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu
dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu
izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.8).
9.
Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.S., personas
kods ___, un L.K., personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai
un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un I.S., personas kods ___, un L.K., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka
gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 8, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā,
tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.9).
10.
Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Y.D., dzim.
___., un Z.Z., dzim.___., ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un
uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un Y.D., dzim. ___., un Z.Z., dzim.___., paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst
darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums
netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 6, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 6, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā,
tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.10).
11.
Par nekustamā īpašuma Dravnieku 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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu Dravnieku iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___,
no K.Z., personas kods ___, S.L., personas kods ___, Ģ.A., personas kods ___, P.Š. – Č., personas
kods ___, O.J., personas kods ___ ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar K.Z.,
personas kods ___, S.L., personas kods ___, Ģ.A., personas kods ___, P.Š. – Č., personas kods ___,
O.J., personas kods ___ .
3. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dravnieku iela, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, pieņemšanu dāvinājumā.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.11).
12.
Par Mārupes novada domes īpašumā esošo ___ domājamo daļu no nekustamā īpašuma – zemes gabala
Skultes iela 29B , Skultē, 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, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:

1.

2.
3.

4.

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu:
Atsavināt Ģ.J., personas kods ___, ___ domājamās daļas no zemes vienības, kadastra apzīmējums ___,
kas ietilpst nekustamā īpašuma Skultes iela 29B, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr.___, sastāvā,
par summu ___ euro (___ euro) apmērā.
Par minēto lēmumu informēt Ģ.J., personas kods ___, nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši pirkuma līguma
noslēgšanai ar Mārupes novada domi.
Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt nekustamā īpašuma Skultes
iela 29B, Skultē, Mārupes novadā, kadastra Nr.___, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra
apzīmējums ___, ___ domājamās daļas pirkuma līgumu ar Ģ.J., personas kods ___.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.12).

13.
Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no K.P.,

2.

3.
4.

5.

personas kods ___, R.R., personas kods ___, O.M., personas kods ___, ar mērķi izmantot to
pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un K.P., personas kods ___, R.R., personas kods ___, O.M., 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.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā.
Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā,
tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.13).

14.
Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 3, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 3, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.Z.,
personas kods ___, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “___”, reģ. numurs ___, un S.B.., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un I.P., personas kods ___, Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “___”, reģ. numurs
___, un S.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. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 3, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 3, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā,
tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.14).
15.
Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.S.R., personas kods ___, G.S.-R., personas kods ___, R.B., personas kods ___, ar mērķi izmantot to
pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un I.S.-R., personas kods ___, G.S.-R., personas kods ___, R.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. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļām aptuveni ___ ha un ___ ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu
dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu
izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.15).
16.
Par nekustamā īpašuma Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___,
daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu
un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.K., personas kods
___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un I.K., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma
īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek
īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļai aptuveni ___ ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai
skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.16).

17.
Par nekustamā īpašuma Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___,
daļas aptuveni ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.Č.,
personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un M.Č., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma
īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek
īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļām aptuveni ___ ha un ___ ha platībā.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dravnieku iela 2, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr. ___, daļas aptuveni ___ ha un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu
dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu
izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.17).
18.
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 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai šādām personām:

Nr.
1.

Īpašnieks
I.K.

2.

S.F.

3.

A.S.

4.

I.G.

5.

M.P.

Adrese

Kad.Nr.

Tāme
kanaliz Tāme
ācija, ūdens,
EUR EUR
833,75

1787,11

3011,51

Pašvaldība
s līdzfin.
kanalizācij
a EUR
667,00

Pašvaldība
s līdzfin.
ūdens,
EUR

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācija,
EUR
166,75

476,56

119,14

595,70

0,00

595,71

0,00

1000,00

505,76

1000,00

505,75

6.

L.S.

7.

J.M.

1895,10

1516,08

379,02

8.

L.R.

1463,25

1170,60

292,65

9.

U.M.

1143,69

571,85

571,85

10.

S.J.

11.

S.V.

1462,77
Kopā: 11597,1
8

1180,96
1180,96

Iesniedzēj
a līdzfin.
ūdens,
EUR

511,96

413,33

511,97

413,34

219,42

177,14

219,42

177,15

8324,88

590,47

3272,31

590,49

1. Atzīt Mārupes novada Domes 2020.gada 2.septembra lēmuma Nr.7 (sēdes prot.Nr.18) 1.punktu daļā
par M.P., L.S., L.R., U.M., J.M. un V.P., kā arī Mārupes novada Domes 2020. gada 30. septembra
lēmuma Nr.16 (sēdes prot.Nr. 19) 1. punktu daļā par S.J. un S.V. par spēku zaudējušu.
2. 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.
3. 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”.
4. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada pašvaldības
tīmekļa vietnē.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.18).
19.
Par zemes gabala ar kadastra Nr.___, Līgotnes 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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu:
1. Atsavināt A.M. nedzīvojamai ēkai - garāžai Nr.14 piekritīgās ___ domājamās daļas no zemes gabala
“Līgas garāžas -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 A.M., personas kods ___.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.19).
20.
Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes uzsākšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
N.Millere interesējas, kā gāja tikšanās laikā ar Babīti?
I.Krēmere informē, ka kopumā ir gājis labi. Darba grupa ir tikusies divas reizes, pirmā reize bija vairāk vai
mazāk iepazīšanās, sadalījām darba pienākumus, izstrādājām darba uzdevumu, ko šodien domes sēdē arī
redzat un kurā vienojāmies par galējo redakciju. Šis darba uzdevums šādā pašā redakcijā iet arī uz
apstiprināšanu Babītes novada domē. Nākošā tikšanās ir nākošnedēļ, turpināsim strādāt ar konkrētiem šī
darba uzdevuma rezultātiem. Veicām ekspertu piesaisti, jo esam vienojušies, ka nepasūtīsim šo stratēģiju kā
ārpakalpojumu pilnā apjomā. Piesaistīsim atsevišķus ekspertus atsevišķās jomās, kur tas nepieciešams un paši
izstrādāsim šo ilgtspējīgas attīstības kopējo stratēģiju. Esam sadalījuši ar Babītes speciālistiem darbu pie šo
ekspertu darba uzdevumiem. Kopumā šobrīd darbs rit tā kā plānots, plānotajos termiņos. Pirmajā tikšanās

reizē lēmām par pieteikuma iesniegšanu mērķdotācijas saņemšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūrā
36 200 Eur darbu veikšanai. Šis finansējums mums jau ir piešķirts.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere,
Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu:
Uzsākt Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādi.
Apstiprināt Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes darba
uzdevumu Nr.1/3-6/18-2020 un tajā ietverto izstrādes procesa un sabiedrības līdzdalības plānu, saskaņā
ar šī lēmuma pielikumu.
Stratēģijas izstrādi nodrošināt ar Mārupes novada domes 2020.gada 30.septembra Lēmumu Nr.13
(sēdesprot.Nr.19) izveidotajai darba grupai.
Par jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam Izstrādes
vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas teritorijas plānotāju.
Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors.
Paziņojumu par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas
attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī
publicēt tuvākajā vietējā laikraksta „Mārupes vēstis” numurā.
Nosūtīt lēmumu par jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.2034.gadam izstrādi Rīgas plānošanas reģionam.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešām lapām (pielikums Nr.20).

21.
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes novadā
(kadastra Nr.___) teritorijai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes novadā (kad.Nr.___)
teritorijai.
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/19-2020 un noteikt detālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes novadā (kad.Nr.___) teritorijai ___ 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 “Boļi”, Mārupē, Mārupes novadā (kad.Nr.___) īpašnieku, saskaņā ar pielikumu.
5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt
detālplānojuma ierosinātājiem, 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.21).
22.
Par nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) detālplānojuma
izstrādes pārtraukšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada
dome nolemj:

1.
2.
3.

4.
5.

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu:
Pārtraukt ar 2020.gada 30.jūnija Mārupes novada Domes lēmumu Nr.9 (prot. Nr.12), uzsākto nekustamā
īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) detālplānojuma izstrādi.
Atcelt ar 2020.gada 30.jūnija Mārupes novada Domes lēmumu Nr.9 (prot. Nr.12) apstiprināto darba
uzdevumu Nr.1/3-6/5-2020.
Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam informēt par pieņemto lēmumu detālplānojuma ierosinātāju un
nodrošināt paziņojuma un lēmuma par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu publicēšanu Mārupes
novada mājas lapā www.marupe.lv, novada informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis” un TAPIS sistēmā.
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 divām lapām (pielikums Nr.22).

23.
Par Mārupes pagasta padomes 2006.gada 24.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Mārupes pagasta
saimniecības „Kaijas” detālplānojums” atcelšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt iesniegto Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.25/2020 „Par Mārupes pagasta padomes
2006.gada 24.jūlija saistošo noteikumu Nr.22 „Mārupes pagasta saimniecības „Kaijas” detālplānojums”
atcelšanu” projektu.
2. Saglabāt Detālplānojuma teritorijā izveidoto zemes vienību robežas un noteiktās sarkanās līnijas, atbilstoši
Lokālplānojumā Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai (apstiprināts ar
2017.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017) noteiktajam risinājumam.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.23).
24.
Par nekustamā īpašuma “Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) detālplānojuma
izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu:
1. Noteikt ar Mārupes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmumu Nr.7 (prot. Nr.15)) apstiprinātā
nekustamā īpašuma “Vazdiķi-B", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) detālplānojuma izstrādes
darba uzdevuma Nr. 3-30/9-2018 derīguma termiņu 2021.gada 25.novembris.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.24).

25.
Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē,
Mārupes novadā (kadastra Nr.___) teritorijā, izstrādes uzsākšanu
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 Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere,
Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam”
nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) teritorijā, izstrādi.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/20-2020 un noteikt lokālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, 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 “Mežciems” Mārupē, 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 trīspadsmit lapām (pielikums Nr.25).
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
26.
Par Mārupes Valsts ģimnāzijas attīstības plāna 2021. – 2023.gadam saskaņošanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada
dome nolemj:

1.
2.

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu:
Saskaņot Mārupes Valsts ģimnāzijas Attīstības plānu 2020.-2023.gadam
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.26).

27.
Par pabalstu krīzes situācijā
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu:
1. Mārupes novada Sociālajam dienestam, piemērojot 2017.gada 26.septembra saistošos noteikumus
Nr.26/2017 “Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā”, piešķirt katrai ģimenei
(personai), kura nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības Ministru kabineta ar 2020.gada 6.novembra
rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” izsludinātās ārkārtējas situācijas dēļ, vienreizēju
pabalstu krīzes situācijā EUR 80 apmērā vienai personai, palielinot to par EUR 50 par katru aprūpē esošo
bērnu.
2. Pabalsta izmaksu nodrošināt no Mārupes novada Sociālā dienesta apstiprinātā budžeta.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.29 (prot.Nr.5).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.27).
28.
Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
L.Kadiģe ziņo, ka pēc komitejas sēdes vēlreiz vērtējot nolikumu un iepazīstoties ar visiem kritērijiem, kas
paredzēti šajā nolikumā un rādītāji, kas nepieciešami šai biedrībai/nodibinājumam, kurš gribēs startēt uz šo
līdzdalības līgumu, man ir ierosinājums 9.7.punktu nedaudz papildināt ar “biedru kandidātam”, ne tikai
biedru. Tā mēs varētu paplašināt pieteikumu skaitu, kas vēlētos šo pakalpojumu veikt.
Savukārt 12.punktā, kur mēs runājam par 20 000 deleģēšanas līgumu, ierosinu šo summu palielināt līdz
30 000. Izvērtēju deleģēšanas līgumu, kādu mēs slēdzam ar BMX klubu un sarēķinot kopā BMX pedagogu
algas un to naudu, ko dodam pasākumu organizēšanai, tā kopā sastāda 30 000 gadā. Lai būtu vienlīdzības
princips, tad ierosinu šeit arī summu palielināt līdz 30 000. Ņemot vērā to, ka iepriekšējos gados abās šajās
sporta jomās bijis apmēram vienāds bērnu skaits, no 80-100. Ludzu kolēģus atbalstīt šos divus grozījumus, lai
var papildināt un izsludināt konkursu.
E.Jansons vēlas precizēt – par hokeja līdzdalības līgumu ir dažas neskaidras nianses kritērijos. Viens no
kritērijiem ir - vajag atsauksmes. Jautājums ir, no kā vajag saņemt atsauksmes? No vecākiem, konkurentiem,
federācijas? Kā to varēs izvērtēt, ja vecāki rakstīs atsauksmes? Un vēl viens kritērijs - vai budžets atbilst
mērķiem un vai ir salīdzinātas izmaksas ar vidējo tirgū. Nav skaidrs par kādām izmaksām vidējām tirgū, jo
tādu izmaksu vidēji tirgū nav. Ņemot vērā to, ka Mārupes ledus halle ir dārgākā ledus halle Latvijā. Jautāts,
vai budžets tiek iztērēts mērķiem - kā komisija to izvērtēs?
L.Kadiģe dara zināmu, ka nolikums ir tieši tāds pats, kā pirms trīs gadiem. Pirms trīs gadiem bija pretendenti,
kuri mācēja atbildēt uz visiem jautājumiem un uz visiem bija atbildes.
N.Orleāns norāda, ka šo jautājumu vajadzēja sagatavot komitejā.
L.Kadiģe norāda, ka šis jautājums tika skatīts komitejā. Ir jautājums par manis iepriekš nosauktajiem diviem
punktiem, ja piekrītat, tad šajā brīdī varam grozīt nolikumu ar deputātu atsevišķiem balsojumiem, ja nē, tad
man ir ierosinājums vispār atlikt un atgriezt to komitejā un skatīt decembrī.
M.Bojārs ierosina balsot par nolikuma 9.7.punkta papildināšanu ar “biedra kandidātu”.
Deputāti izsaka attieksmi balsojot.
16 balsis „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns,
Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav.
M.Bojārs ierosina balsot par nolikuma 12.punkta izteikšanu šādā redakcijā – “trīsdesmit tūkstoši euro”
Deputāti izsaka attieksmi balsojot.
15 balis „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns,
Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide).
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums par lēmumu kopumā.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada
dome nolemj:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes
uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu Nr.1;
Publicēt nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes
uzdevuma veikšanai” kopā ar informatīvo paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv;
Noteikt pieteikšanās termiņu 2020.gada 10.decembris.
Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Kadiģe
Komisijas locekļi: Silvija Bartuševiča, Sarmīte Antiņa
Komisijas sekretāre: Juriste Solvita Hiršfelde.
Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām (pielikums Nr.28).

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
29.
Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu
Mārupes novada domes administrācijas struktūrvienībā Finanšu un grāmatvedības nodaļā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Millere lūdz pakomentēt nepieciešamību jaunai amata vietai.
M.Bojārs ziņo, ka viens no nodokļu inspektoriem aizgāja pensijā, līdz ar to nodokļu iekasēšanas jautājums
tagad ir Finanšu nodaļas jautājums un Finanšu nodaļas vadītāja nāk ar šādu priekšlikumu.
K.Ločs dara zināmu, ka esošos resursus pārorganizē mazliet savādāk, slodzes sadalītas tā, lai nodrošinātu
vairāk fokusu uz grāmatvedības tiešo funkciju un samazinām nodokļu inspektoru apjomu. Principā nedaudz
tiek pakoriģētas slodzes. Izmaksās tas neko nemaina.
N.Millere norāda, ka skatoties no iepriekšējās pieredzes - likvidēja nepilngadīgo lietu inspektora amatu un
pēc tam pēc dažiem mēnešiem atkal izveidoja.
K.Ločs norāda, ka vecākais nepilngadīgo lietu inspektora amats tika likvidēts un tāda vairs nav. Tādas štata
vietas nav, netika atjaunota, tāds domes lēmums nav bijis.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2020.gada 30.novembri likvidēt Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienības Finanšu
un grāmatvedības nodaļas Nekustamā īpašuma nodokļa inspektora amata vietu.
2. Ar 2020.gada 1.decembri Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībā Finanšu un
grāmatvedības nodaļā izveidot jaunu amata vietu Grāmatvedis (profesijas kods 3313 01) 14.saime, IIIB
līmenis, 10.mēnešalgu grupa.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.29).
30.
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:

1.
2.

3.
4.
5.

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu:
Dzēst SIA “___” reģistrācijas Nr.___ nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu ___ Eur (___) un ar to
saistīto nokavējuma naudu ___ Eur (___).
Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir
pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka par nodokļu un
nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties nokavējuma nauda – no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā
pieaugušo nokavējuma naudas apmēru.
Publicēt Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu (ievērojot fizisko personu
datu aizsardzību).
Lēmumu nodot izpildei Domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei
I.Lasumai – Lasmanei.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.30).

31.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2016
„Mārupes novada pašvaldības nolikums”
Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Normunds Orleāns, Edgars Jansons), Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.24/2020 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju darba dienu laikā 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 parakstīšanas.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.31).
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti
32.
Par grozījumiem 2020.gada 28.oktobra lēmumā Nr.29 par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai
“Ievas radošā darbnīca” projekta “Ziemas izstāde” īstenošanai
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu:
1. Grozīt Mārupes novada domes 2020.gada 28.oktobra lēmumu Nr. 29 (sēdes protokola Nr.20) un izteikt
tā 1.punktu šādā redakcijā:
“Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, finansiālu atbalstu 700 euro (septiņi
simti euro) apmērā projekta „Ziemas izstāde” īstenošanai, no 2020.gada 11.decembra līdz 2021.gada
20.janvārim, rīkojot mākslas darbu izstādi “Ziemas izstāde” Mārupes novada kultūras nama vestibila

logos uz Daugavas ielu, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu
tāmi”.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.32).
33.
Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu:
1. Apbalvot sportisti (pludmales volejbolisti) A.N., personas kods ___, par izciliem sasniegumiem
2020.gada Eiropas čempionātā pludmales volejbolā, Čehijā, pārstāvot Latviju, ar naudas balvu 700 euro
(septiņi simti euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.
2. Uzdot Mārupes novada Domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt A.N.,
personas kods ___, naudas balvu 700 euro (septiņi simti euro) apmērā uz viņas norādītu kontu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.33).
34.
Par Mārupes novada domes 2020.gada 30.septembra lēmuma Nr.33 (prot.Nr.19) izpildes apturēšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
D.Štrodaha interesējas, vai nauda ir jāatmaksā atpakaļ, ja atceļ lēmumu?
L.Kadiģe norāda, ka nav jāatmaksā atpakaļ, jo par to naudu veiks citu projektu - darbi tiks eksponēti domes
un Kultūras nama logos. Nauda vēl nebija izmaksāta.
G.Sušiņina precizē, ka lēmums ir par apturēšanu, to nevajag atmaksāt. Tiklīdz būs iespēja projektu realizēt,
tā to darīs. Pulcēties šobrīd nedrīkst. Šobrīd pārceļam uz nezināmu laiku.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu:
1. Apturēt Mārupes novada domes 2020.gada 30.septembra lēmuma Nr.33 (prot.Nr.19) izpildi uz Ministru
kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” darbības
laiku.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.34).
35.
Par brīvpusdienu nodrošināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
L.Kadiģe ziņo, ka tas attiecas uz trūcīgām, daudzbērnu un maznodrošinātām ģimenēm. Tas ir par valsts naudu
un līdzdarbība ir arī pašvaldībai – 0,71 cents valsts nauda un 0,71 cents ir pašvaldības nauda. Finanšu nodaļa
ziņoja, ka mums patreiz ir uzkrājums un mēs to varam veikt. Bet situācija mainās pa stundām, jālūdz izdarīt
precizējumus šajā lēmumā. No lēmuma jāņem ārā 5. un 6.klase. Šobrīd Mārupes novadā no 1.-6.klasei bērni
ēd pusdienas un ja viņi tagad aizies attālinātā mācībā, tad viņiem ar lēmumu būs šīs pakas. 7.,8. un 9.klasēm

izvērtēs daudzbērnu, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes un tiem būs pakas par 32 dienām par periodu no
4.novembra līdz 18.decembrim.
M.Bojārs ierosina balsot par lēmuma lemjošās daļas 1.punkta precizēšanu, izņemot ārā 5. un 6.klasi.
Deputāti izsaka attieksmi balsojot.
16 balsis „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns,
Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav.
A.Puide interesējas, ko darām ar pārējiem, kuri nav maznodrošināti, bet pusdienas pienākas?
L.Kadiģe norāda, ka no 1.-6.klasei Mārupes novada skolās šobrīd pusdieno visi. Ja viņiem tagad būs
attālinātās mācības, tad skola ar ēdinātāju kopā risinās jautājumu par pārtikas pakām. Šeit iet runa tagad
tikai par 7., 8., 9.klasi.
A.Puide norāda, kad bija krīzes 1.periods, jau runājām, ka ir citas pašvaldības, kas piešķir pakas ne tikai
trūcīgajiem.
M.Bojārs dara zināmu, ka Mārupes pašvaldība nevienā vispārizglītojošajā mācību iestādē sākot no 5.klases
nevienu bērnu neēdina par pašvaldības naudu. Ēdina par valsts un pašvaldības naudu no 1.-4.klasei. Sakarā
ar to, ka šī nauda palikusi pāri, ar Ministru Kabineta noteikumiem ir atļauts papildus ēdināt. Ja šie bērnu
netiek ēdināti uz vietas, tad viņiem tiek gatavotas pakas.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums par lēmumu kopumā.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, 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), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu:
1. Pašvaldībai neizmantotos brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus izlietot
Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 7., 8. un 9. klašu
izglītojamo ēdināšanai – pārtikas paku piegādei, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu
ģimenēm, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas par periodu no
04.11.2020 līdz 18.12.2020.
2. Brīvpusdienas nodrošināt, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam 32 darba dienām vienam
izglītojamajam paredzētu pārtikas paku.
3. Vienas pārtikas pakas vērtība ir summa euro, ko iegūst reizinot EUR 1,42 ar darba dienu skaitu
novembra un decembra mēnesī ar Noteikumu grozījuma stāšanos spēkā. Pārtikas pakas dienas vērtība
sastāv no EUR 0,71 valsts piešķirtā finansējuma un EUR 0,71 pašvaldības budžeta piešķirtā
finansējuma.
4. Pārtikas pakas izsniedz Mārupes valsts ģimnāzija, Mārupes pamatskola, Jaunmārupes pamatskola,
Skultes sākumskola saskaņā ar Mārupes novada domes izpilddirektora norādījumiem atbilstoši
izglītojamo vecāku pieteikumiem.
5. Izglītojamo vecāki pieteikumus iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā. Mārupes novada Sociālais
dienests apkopo pieteikumus, pārbauda tajos norādītās informācijas patiesumu un informē Mārupes
novada domes izpilddirektoru, kurš organizē pārtikas paku izsniegšanu saskaņā ar lēmuma 4.punktu.
6. Lēmumu trīs darbdienu laikā publiskot Mārupes novada domes tīmekļvietnē.
7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.35).
36.
Par iepirkuma “Mārupes mūzikas un mākslas skolas pārbūve” komisijas lēmuma konceptuālu
atbalstu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
K.Ločs ziņo, ka ir sagatavots konceptuāls lēmumprojekts par konceptuālu atbalstu Mūzikas un mākslas skolas
pārbūvei. Ir iesniegti piedāvājumi, Iepirkumu komisija ir finālā un spējīga pieņemt lēmumu par uzvarētāju.
Bet Iepirkumu komisija to nevar darīt, jo pašlaik budžetā, ne šajā gadā, ne nākamajā, nav apstiprināti finanšu

līdzekļi šai darbībai. Lai pieņemtu lēmumu, mums nepieciešams deputātu konceptuāls atbalsts. Lai varētu
uzsākt nākošo stadiju, kas ir 10 dienu pārsūdzības termiņš un pēc tā varētu uzsākt nākošo stadiju, kas ir līguma
slēgšana. Provizoriksās plānotās līguma izmaksas ir 4,5 miljoni euro bez PVN. Nākamajā gadā plānotās
izmaksas ir līdz 2,1 miljonam euro. Atlikusī daļa plānota 2022.gadā.
J.Lībietis interesējas, kurš uzvarēja konkursā?
M.Bojārs norāda, ka to nevar teikt. Tas ir Iepirkumu komisijas kompetencē. Kad Iepirkumu komisija pieņem
lēmumu, tad pārējiem ir tiesības iepazīties ar lēmumu un izteikt savu viedokli. Lai citi konkursanti varētu zināt,
jāpieņem šis domes lēmums, ka deleģējam tiesības Iepirkumu komisijai pieņemt lēmumu par šī iepirkuma
uzvarētāja paziņošanu publiskā vidē.
N.Orleāns jautā – kāpēc konceptuāls jautājums? Tas ir nopietns naudas jautājums, būs nauda, tad arī lemsim.
M.Bojārs norāda, ka tad, kad skatīsim nākošā gada budžetu, tad arī par šo naudu runāsim, bet tagad ir
lēmums, lai mēs zinātu un lai varētu tālāk darboties. Ar šo lēmumu mēs atļaujam Iepirkumu komisijai ar savu
lēmumu paziņot uzvarētāju.
K.Ločs norāda, ka pašlaik gan līgumā, gan iepirkumu noteikumos ir atrunāts punkts, ka līgumdarbība
uzskatāma par uzsāktu tikai tad, kad būs līguma izpildei nepieciešamais finansējums.
E.Jansons interesējas, kurš uzvarēja konkursā?
M.Bojārs norāda, ka patreiz tas nav zināms, to pateiks Iepirkumu komisija.
E.Jansons interesējas, vai nav vieglāk to skolu nojaukt un par jaunu uzcelt? Veca skola ir veca skola, jau
vairākkārt remontēta, atrodas vēl pie tam Jaunmārupē. Var atrast labāku vietu.
M.Bojārs norāda, ka paši esam lēmuši, ka veicam minētās skolas rekonstrukciju, tika veikta izpēte, to veica
skola kopā ar iedzīvotājiem, ar vecākiem. Šādā veidā tika līdz šim rezultātam, ko darīt ar šo skolu. Ir šis
projekts, ir skaņots gan ar skolu, gan ar speciālistiem par pārbūvi. Pārbūves rezultātā palielinājās skolas
ietilpība. Šis iepirkums ir tādā stadijā, ka viņš ir jānoslēdz.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lībietis,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis), „pret” 3 (Andris Puide,
Normunds Orleāns, Edgars Jansons), „atturas” 3 (Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere), Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt Mārupes un mūzikas skolas pārbūves būvdarbu līguma izpildei
nepieciešamo finansējumu līdz ~ 4,5 milj. euro bez PVN.
2. Pieņemt zināšanai informāciju par plānoto aizņēmuma pieprasījumu Valsts kasei iepirkuma
“Mūzikas un mākslas skolas pārbūve” realizācijai.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.36).
Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.14:40.
Domes priekšsēdētājs ziņo, ka komiteju sēdes decembrī notiks 2020.gada 9.decembrī, plkst.09:00 un
15.decembrī, plkst.09:00, un Domes sēde notiks 2020.gada 22.decembrī, plkst.13:00.
Pielikumā apstiprināti 45 (četrdesmit pieci) domes sēdes lēmumi.
Domes priekšsēdētājs:

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine:

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 26.novembrī.

