SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2021.gada 27.janvārī

Nr.1

Domes sēde notiek attālināti, izmantojot ZOOM platformu
Domes sēde sasaukta plkst. 15:00
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,
Nadīna Millere, Edgars Jansons
Domes sēdē nepiedalās deputāti:
Domes sēdei pieslēgušies darbinieki:
Izpilddirektors Kristaps Ločs,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa
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 (10 gab.).
2. Par adreses piešķiršanu (2 gab.).
3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (5 gab.).
4. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
6. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (3 gab.).
7. Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā
dzelzceļa josla A”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij.
8. Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā
dzelzceļa josla B”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij.
9. Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā
dzelzceļa josla C”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij.
10. Par atteikumu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” ietvaros.
11. Par apstrīdēto administratīvo aktu.

12. Par nekustamā īpašuma Avotu iela 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
13. Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
14. Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 2A, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
15. Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
16. Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
17. Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
18. Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
19. Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 10A, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
20. Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 32, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
21. Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
22. Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 34, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
23. Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 1, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā.
24. Par zemes gabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
25. Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___)
detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
26. Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”,
Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) teritorijā, izstrādes uzsākšanu.
27. Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā
35 (kadastra Nr.___), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.___) un Kantora iela 107 (kadastra
Nr.___), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes uzsākšanu.
28. Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Caunes” 2. zemes gabals detālplānojuma realizācijas
kārtībā.
29. Par nekustamā īpašuma “Meistari” (kad.Nr.___) detālplānojuma realizāciju pa daļām.
30. Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela, kadastra Nr.___, teritorijā esoša ceļa uzņemšanu
pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
31. Par nekustamā īpašuma Mauriņu iela, kadastra Nr.___, teritorijā esoša ceļa uzņemšanu
pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
32. Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu.
33. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām
izglītības iestādēm 2021.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai.
34. Par grozījumiem 2020.gada 29.janvāra lēmumā Nr.30.1 “Par finansiālu atbalstu sportistam”.
35. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos
Nr.18/2015 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem
bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”.
36. Par brīvpusdienu nodrošināšanu.
37. Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
38. Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā.
39. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada Būvvaldē.
40. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē.

41. Par amata vietas likvidēšanu Mārupes Valsts ģimnāzijā.
42. Par pašvaldības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar citām
pašvaldībām 2021.gadā (janvāris - augusts).
43. Par 2020.gada 2.septembra lēmuma Nr.15 Par Mārupes pašvaldības Vienoto grāmatvedības
uzskaites kārtības apstiprināšanu grozījumu pieņemšanu.
44. Par iepirkuma “Mēbeļu piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
45. Par iepirkuma “Zāles pļaušana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
46. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu.
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
47. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos
Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.
48. Par nomas maksas samazināšanu un kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu,
atbrīvošanu no nomas maksas.
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, Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere ), „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, Andrejs Kirillovs, Nadīna Millere), „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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.1. saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Gundegas” (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 nosaukumu
“Gundegas”, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___ ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302).

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā atstāt spēkā esošo nosaukumu
“Vēršgundegas”, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas mērķi
– fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 0302).
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.1.1).
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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 14, kadastra Nr.___,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā
esošo adresi Dzintaru iela 14, 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 nosaukumu Dzintaru
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. 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.1.2).
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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 19, 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
Dzintaru iela 19, 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 nosaukumu Dzintaru
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. 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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 16, kadastra Nr.___,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā
esošo adresi Dzintaru iela 16, 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 nosaukumu Dzintaru
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. 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.1.4).
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 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.1.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 12, kadastra Nr.___,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā
esošo adresi Dzintaru iela 12, 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 nosaukumu Dzintaru
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. 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.1.5).
1.6.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 13, kadastra Nr.___,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā
esošo adresi Dzintaru iela 13, 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 nosaukumu Dzintaru
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. 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.1.6).
1.7.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Pieņemt lēmumu Nr.1.7 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 15, kadastra Nr.___,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā
esošo adresi Dzintaru iela 15, Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Dzintaru
iela, Mārupe, Mārupes novads.
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).
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.1.7).

1.8.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 17, kadastra Nr.___,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā
esošo adresi Dzintaru iela 17, 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 nosaukumu Dzintaru
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. 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.1.8).

1.9.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, “Lapiņas-1”, kadastra Nr.___, zemes
ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas
dabā).
2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi Lapiņu dambis
1 , Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā adresi Lapiņu dambis
3 , Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas
mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Mārupītes
gatves promenāde, Mārupe, Mārupes novads.
7. 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).
8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Lapiņu
dambis, Mārupe, Mārupes novads.
9. 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).
10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā nosaukumu Projektētā
iela, Mārupe, Mārupes novads.
11. Noteikt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā zemes lietošanas
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(kods 1101).
12. Zemesgabalam Nr.1 ar kadastra apzīmējumu ___, ___.ha platībā un t.sk. ēkām mainīt adresi no
“Lapiņas 1”, Mārupe, Mārupes novads uz Mārupītes gatve 23, Mārupe, Mārupes novads
(klasifikatora kods 105188357).
13. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
14. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
15. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
16. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.9).
1.10.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis

Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 11, kadastra Nr.___,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā un t.sk. ēkai atstāt spēkā
esošo adresi Dzintaru iela 11, 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 nosaukumu Dzintaru
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. 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.1.10).
2.1.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Ziemciešu iela 18, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziemciešu iela 18, Mārupē, Mārupes novadā, dvīņu mājas telpu
grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Ziemciešu iela 18 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Ziemciešu iela 18 - 2, Mārupe, Mārupes novads
3.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.1).
2.2.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Ziemciešu iela 22, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziemciešu iela 22, Mārupē, Mārupes novadā, dvīņu mājas
telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Ziemciešu iela 22 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Ziemciešu iela 22 - 2, Mārupe, Mārupes novads
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.2).
3.1.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.2” (kadastra apzīmējumu ___) - ___ ha platībā adresi Bišu iela 2, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.1).
3.2.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu:

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.3” (kadastra apzīmējumu ___) - ___ ha platībā adresi Bišu iela 4, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 4, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.2).
3.3.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.4” (kadastra apzīmējumu ___) - ___ ha platībā adresi Bišu iela 6, Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
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 divām lapām (pielikums Nr.3.3).

3.4.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt zemesgabalam “Nr.5” (kadastra apzīmējumu ___) - ___ ha platībā adresi no “Rasmas”,
Mārupe, Mārupes novads uz Bišu iela 8, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods
105187837).
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.4).

3.5.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.6” (kadastra apzīmējumu ___) - ___ ha platībā adresi Bišu iela 1, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela 1, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.3.5).
4.
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Rasmas”, Mārupē, Mārupes novadā, atdalītajam zemesgabalam
“Nr.21” (kadastra apzīmējumu ___) - ___ ha platībā nosaukumu Bišu iela, Mārupe, Mārupes
novads.
2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bišu iela, Mārupē, Mārupes novadā, ___ ha platībā, zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.4).
5.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Pētera iela 22, 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.5).
6.1.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 3 (Raivis Zeltīts, Andris Puide,
Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.1).
6.2.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 3 (Raivis Zeltīts, Andris Puide,
Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.2).
6.3.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Andris Puide, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.6.3).
7.
Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā dzelzceļa
josla A”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds
Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Piekrist lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanai par labu valstij uz nekustamo īpašumu
“Projektētā dzelzceļa josla A”, kadastra Nr.___, piešķirot lietošanas tiesības Latvijas Republikas
Satiksmes ministrija, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projekta īstenošanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt līgumu ar Satiksmes ministriju par
nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla A” Mārupes novadā, kadastra Nr.___, sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā, lietošanas tiesību
aprobežojuma nodibināšanu, nosakot līguma darbības termiņu uz laiku, kamēr 1.punktā
norādītajā nekustamajā īpašumā atradīsies Rail Baltica projektā izbūvētā publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūra.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.7).
8.
Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā dzelzceļa
josla B”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds
Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Piekrist lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanai par labu valstij uz nekustamo īpašumu
“Projektētā dzelzceļa josla B”, kadastra Nr.___, piešķirot lietošanas tiesības Latvijas Republikas
Satiksmes ministrija, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projekta īstenošanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt līgumu ar Satiksmes ministriju par
nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla B” Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā, lietošanas tiesību
aprobežojuma nodibināšanu, nosakot līguma darbības termiņu uz laiku, kamēr 1.punktā
norādītajā nekustamajā īpašumā atradīsies Rail Baltica projektā izbūvētā publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūra.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.8).
9.
Par lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu uz nekustamo īpašumu “Projektētā dzelzceļa
josla C”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___ par labu valstij
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs Kirillovs, Normunds
Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Piekrist lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanai par labu valstij uz nekustamo īpašumu
“Projektētā dzelzceļa josla C”, kadastra Nr. ___, piešķirot lietošanas tiesības Latvijas Republikas
Satiksmes ministrija, dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica projekta īstenošanai.

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt līgumu ar Satiksmes ministriju par
nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla C” Mārupes novadā, kadastra Nr. ___, sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ___, ___ ha platībā, lietošanas tiesību
aprobežojuma nodibināšanu, nosakot līguma darbības termiņu uz laiku, kamēr 1.punktā
norādītajā nekustamajā īpašumā atradīsies Rail Baltica projektā izbūvētā publiskās lietošanas
dzelzceļa infrastruktūra.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.9).
10.
Par atteikumu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” ietvaros
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Atcelt Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr. 3,
lēmums Nr. 18) daļā par tiesību piešķiršanu L.L. slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt
finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020”
ietvaros projekta “Mārupes labiekārtotais rotaļu laukums ģimenēm ar bērniem” īstenošanai.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.10).
11.
Par apstrīdēto administratīvo aktu
Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše
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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 1
(Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu:
1. Atstāt Mārupes novada būvvaldes 2020.gada 16.novembra lēmumu Nr.BIS-BV-5.21-2020-1107
spēkā negrozītu.
2. Noraidīt M.M. pieteikumu par zaudējumu ___ euro apmērā atlīdzināšanu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas Tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešām lapām (pielikums Nr.11).
12.
Par nekustamā īpašuma Avotu iela 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Avotu iela 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___,
daļas aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no
S.R., personas kods ___, un V.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 S.R., personas kods ___, V.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 Avotu iela 10, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļu aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Avotu iela 10, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļu aptuveni ___ ha platībā 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.12).
13.
Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Māliņu iela 2, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___,
daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu
un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.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 A.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 Māliņu iela 2, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Māliņu iela 2, 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.13).
14.
Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 2A, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis

Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Māliņu iela 2A, 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 V.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 V.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 Māliņu iela 2A, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Māliņu iela 2A, 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 Māliņu iela 4, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.

3.
4.

5.

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu:
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Māliņu 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 A.O., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un A.O., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma
īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek
īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Māliņu iela 4, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Māliņu 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.15).

16.
Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 6, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.

3.
4.

5.

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu:
Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Māliņu 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 E.L., personas kods
___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un E.L., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma
īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek
īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Māliņu iela 6, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Māliņu 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.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.16).

17.
Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 8, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Māliņu 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 A.G., 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 A.G., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma
īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek
īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Māliņu iela 8, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Māliņu 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.17).
18.
Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 10, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni
___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Māliņu 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 A.V., personas
kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un A.V., personas kods ___, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma
īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek
īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Māliņu iela 10, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Māliņu 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, 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.18).
19.
Par nekustamā īpašuma Māliņu iela 10A, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Māliņu iela 10A, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no
A.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 A.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 Māliņu iela 10A, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Māliņu iela 10A, 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.19).

20.
Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 32, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 32, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no
A.B., personas kods ___, un 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 A.B., personas kods ___, un I.K., personas kods ___, paredzot
kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no
zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 32, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 32, 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.20).
21.
Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Plkst.15:40 domes sēdei pieslēdzas deputāts E.Jansons
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības
projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.K.,
personas kods ___, un U.N., personas kods ___, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras
izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes
novada pašvaldību un A.K., personas kods ___, un U.N., personas kods ___, paredzot kārtību,
kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.

4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu
dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu
izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.21).
22.
Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 34, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 34, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes
ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no
A.B., personas kods ___, un R.R., 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 A.B., personas kods ___, un R.R., 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 Skaņā kalna iela 34, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 34, Mārupē, Mārupes
nov., kadastra Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot
zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu
dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu
plānu izstrādi.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.22).
23.
Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 1, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___, daļas
aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 1, Mārupē, Mārupes nov., kadastra
Nr.___, daļas aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus),
pieņemšanu dāvinājumā no U.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 U.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 Vīnkalnu iela 1, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļu aptuveni ___ ha platībā un ___ ha platībā atdalīšanai.
4. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus
izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 1, Mārupē, Mārupes nov.,
kadastra Nr.___, daļu aptuveni ___ha platībā 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.23).

24.
Par zemes gabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu:
1. Apvienot nekustamā īpašuma Riekstu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) zemes
vienības ar kadastra apzīmējumiem ___ un ___ vienā zemesgabalā ___ ha kopplatībā un atstāt
spēkā esošo adresi Riekstu iela2, Mārupe, Mārupes novads.
2. Zemes vienībai ___ ha platībā noteikt zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju
apbūve ( kods 0601).
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).
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.24).
25.
Par nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___)
detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu:
1. Atcelt Mārupes novada domes 2017.gada 25.oktobra lēmumu Nr.5 (sēdes prot.Nr.7) ”Par
nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___),
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”, un atcelt ar šo lēmumu apstiprināto detālplānojuma
izstrādes darba uzdevumu Nr. 3-30/17.
2. Uzsākt nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___)
detālplānojuma izstrādi saskaņā ar jaunu darba uzdevumu.
3. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/1-2021 un noteikt detālplānojuma robežas
saskaņā ar darba uzdevuma pielikumā norādīto, iekļaujot detālplānojuma teritorijā nekustamo

4.
5.

6.

7.

īpašumu Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) pilnā apjomā un daļu no
nekustamā īpašuma “Dignitas”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) – teritoriju no
īpašuma robežas līdz servitūta ceļam (ieskaitot) un joslu gar meliorācijas grāvi, kas piekļaujas
īpašumam Vīnkalnu iela 45, apmēram 15m platumā, kopējā platība ~1,65 ha. Detālplānojuma
robeža var tikt precizēta, ja tas nepieciešams ar blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem
vienota ielu vai inženierkomunikāciju tīkla izveidei, vai sarkano līniju noteikšanai, saskaņojot
izmaiņas ar iesaistīto īpašumu īpašniekiem.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.
Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu
ar nekustamā īpašuma Vīnkalnu iela 45, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) īpašniekiem
A.Ž., personas kods ___, V.U., personas kods ___, I.N., personas kods ___ un S.M., personas
kods ___, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu
nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada mājas lapā
www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīspadsmit lapām (pielikums Nr.25).

26.
Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”,
Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) teritorijā, izstrādes uzsākšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.2026.gadam”, izstrādi nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes novadā (kadastra Nr. ___) teritorijā.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/2-2021 un noteikt lokālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamā īpašuma “Valteri” 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 “Valteri” 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.26).
27.
Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35
(kadastra Nr.___), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.___) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.___),
Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes uzsākšanu
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu:

1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.2026.gadam”, izstrādi nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.___), Lambertu ielā 37
(kadastra Nr.___) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.___), Mārupē, teritorijā.
2. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/3-2021 un noteikt lokālplānojuma robežas
atbilstoši nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.___), Lambertu ielā 37 (kadastra
Nr.___) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.___), Mārupē, 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 nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.___), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.___)
un Kantora iela 107 (kadastra Nr.___), īpašniekiem 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.27).
28.
Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Caunes” 2. zemes gabals detālplānojuma realizācijas
kārtībā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu:
1. Atļaut precizēt ar 2017. gada 14.jūnija lēmumu Nr.2 (sēdes protokols Nr.9) apstiprināto
detālplānojuma īstenošanas kārtību un nosacījumus, ietverot sekojošas izmaiņas vai
papildinājumus pēc būtības:
1.1. Paredzēt, ka Pašvaldībai ir tiesības lemt par ielas zemes vienības atsavināšanu pēc ielas
būvniecības 1.posma (šķembu līmenī) un galveno inženierkomunikāciju izbūves
pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā,
1.2. Noteikt, ka Pašvaldība neuzņemas saistības noteiktā termiņā veikt ielas cietā seguma un
labiekārtojuma (tai skaitā apgaismojumu un ietves) izbūvi, ja tā pārņēmusi īpašuma tiesības
uz ielas zemes vienību pēc tās izbūves šķembu seguma līmenī;
1.3. Paredzēt, ka Detālplānojuma īstenotājs var ierosināt nodot pašvaldības īpašumā ielu pēc tās
izbūvēs atbilstoši Detālplānojumā paredzētajam tehniskajam risinājumam vismaz šķembu
seguma līmenī, ietverot papildus nosacījumu par nepieciešamību reģistrēt ielu kā
inženierbūvi Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā;
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma daļas īstenotāju,
nekustamo īpašumu “Paparžu iela” (kadastra Nr.___) un “Ķērpju iela” (kadastra Nr.___)
Jaunmārupē, Mārupes novadā, īpašnieci E.K., personas kods ___, vienošanos par grozījumiem
administratīvajā līgumā par detālplānojuma īstenošanas kārtību, saskaņā ar vienošanās projektu
šī Lēmuma 1.pielikumā.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā
īpašuma īpašniekam.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.28).
29.
Par nekustamā īpašuma “Meistari” (kad.Nr.___) detālplānojuma realizāciju pa daļām
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita

Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada dome nolemj:

1.

1.

2.
3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.49
”Mārupes pagasta nekustamā īpašuma “Meistari” (zemes kadastra Nr.___) detālais plānojums”
(sēdes protokols Nr.19, p.9) apstiprināto detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto
detālplānojuma realizācijas kārtību (administratīvā līguma projekts lēmuma 1.pielikumā).
Detālplānojums realizējams 3.kārtās, papildus veicot zemes ierīcības projekta, kā papildinājuma
pie detālplānojuma, izstrādi:
1.1. Pirmajā kārtā nodalāma plānotā zemes vienība Nr.8;
1.2. Otrajā kārtā izstrādājams zemes ierīcības projekts Dzelzceļa ielas daļu nodalīšanai atsevišķā
zemes vienībā un nodalāmas plānotās zemes vienības 4., 5., 6. un 7., pirms tam nodrošinot
ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un elektroapgādes tīklu pievienojumu izbūvi līdz
katrai nodalāmai zemes vienībai;
1.3. Trešajā kārtā veikt Meistaru ielas izbūvi piekļuves nodrošināšanai pie plānotajām zemes
vienībām Nr.1., 2. un 3., elektroapgādes tīklu un pievienojumu izbūvi, un ūdensapgādes un
sadzīves kanalizācijas pievienojumu nodrošināšanu kā arī nodalīt minētās zemes vienības.
Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 39
(“Meistari”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___), īpašniekiem administratīvo līgumu par
detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1.pielikumu.
Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma
Dzelzceļa iela 39 (“Meistari”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.___) īpašniekiem.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt Valsts zemes dienestu.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām (pielikums Nr.29).

30.
Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela, kadastra Nr.___, teritorijā esoša ceļa uzņemšanu
pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzņemt Mārupes novada pašvaldības bilancē inženierbūvi –ceļu ar šķembu un grants segumu 220
m garumā un 5,5 m platumā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem ___ un ___ ( Krēsliņu iela ).
2. Reģistrēt Krēsliņu 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 1.aprīlim,
atbilstoši pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībai, veikt izmaiņas pašvaldību
autoceļu reģistrā.
3. Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Krēsliņu ielu pašvaldības
bilancē un līdz 2021.gada 1.martam 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 trīs lapām (pielikums Nr.30).

31.
Par nekustamā īpašuma Mauriņu iela, kadastra Nr.___, teritorijā esoša ceļa uzņemšanu
pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
Ziņo komitejas vadītājs 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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu:
Uzņemt Mārupes novada pašvaldības bilancē inženierbūvi –ceļu ar šķembu un grants segumu 316
m garumā un 4,0 m platumā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___,
___, ___ un ___ ( Mauriņu iela ).
Reģistrēt Mauriņu ielu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Mārupes
pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes ceļu inženierim līdz 2021.gada 1.aprīlim,
atbilstoši pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībai, veikt izmaiņas pašvaldību
autoceļu reģistrā.
Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Mauriņu ielu pašvaldības
bilancē un līdz 2021.gada 1.martam veikt izmaiņas Mārupes novada pašvaldības pamatlīdzekļu
uzskaites kartiņā (bilancē), atbilstoši inženierbūves datu deklarācijai un Mārupes novada
pašvaldības ceļu reģistrā aktualizētajiem datiem.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.31).

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
32.
Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu
Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Andris Puide), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu:
Noteikt, ka no 2021.gada 1.februāra līdz 2022.gada 31.janvārim privātajām pamata un vidējās
izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 75,00 apmērā mēnesī par
vienu audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai.
Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pamata un vidējās izglītības
iestādēm saskaņā ar šo lēmumu.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.32).

33.
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar privātām
izglītības iestādēm 2021.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai
Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe
E.Jansons interesējas, vai izmaksā ir arī telpu un iekārtu noma, vai telpu un iekārtu amortizācija, vai
tikai darba algas?
L.Kadiģe dara zināmu, ka ir pielikums lēmumprojektam, kur ir tabula ar kodiem un cipariem. Telpa un
iekārtu noma ir iekšā.

E.Jansons interesējas, kāpēc tāda pati kalkulācija nav piemērota interešu izglītības programmām, kur
bērniem nav vietas, piemēram Mārupes sporta centrā, jo tāda virziena tur nemaz nav un ir jālieto citas
privātās struktūras, kur bērnu var realizēt tajā sporta veidā, kuru viņš ir izvēlējies? Citur aprēķinot
kalkulāciju, tiek lietoti citi pieņēmumi, tiek izņemts ārā viss tas, ko Jūs nosaucāt un atstāta tikai darba
alga un nodokļi.
L.Kadiģe norāda, ka šis lēmums sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem. Ir speciāli
Ministru Kabineta noteikumi, kuri nosaka kārtību, kādā jāaprēķina līdzmaksājums pirmskolas izglītības
iestādēm. Par interešu izglītību šāda Ministru Kabineta rīkojuma nav.
E.Jansons interesējas, kāpēc nerīkojamies pēc analoģijas, jo ideja jau principā ir tā pati?
M.Bojārs papildina, ka rīkoties pēc analoģijas nevaram, ir jāpilda tas, kā ir noteikts Ministru Kabineta
noteikumos.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Andris Puide), „pret” nav,
„atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izdevumu tāmi (pielikumā) norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm pirmsskolas
izglītības programmas īstenošanai, nosakot, ka:
1.1. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 295,86 EUR;
1.2. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto
sagatavošanu pamatizglītības ieguvei ir 213,28 EUR.
1.3. sakarā ar to, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vietu trūkuma dēļ nav iespējams
apgūt obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanai skolai, piemērot 295,86 EUR
obligātās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 5 un 6 gadu veciem bērniem.
1.4. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pirmsskolas
izglītības iestādēm par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem Mārupes novadā
deklarētajiem bērniem, piemērojot šī lēmuma 1. un 3.punktā noteikto atbalsta apmēru privātās
izglītības iestādes pakalpojumiem, kas sniegti no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada
31.decembrim.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.33).
34.
Par grozījumiem 2020.gada 29.janvāra lēmumā Nr.30.1 “Par finansiālu atbalstu sportistam”
Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Edgars Jansons), „pret” nav,
„atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu:
1. Izdarīt Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmumā Nr.30.1 (sēdes protokola Nr.2) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Piešķirt S.K., personas kods ___, finansiālu atbalstu 160,00 euro (viens simts sešdesmit
euro) apmērā, lai segtu dzīvošanas (līdz 50 %) un ceļa izdevumus, kas saistīti ar sportista
dalību Eiropas jauniešu meistarsacīkstēs boulingā no 2021.gada 25.marta līdz 4.aprīlim
Tilburgā, Nīderlandē. ”
1.2. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar
S.K., personas kods ___, un biedrību “LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”,
reģ.Nr.40008026277.”

1.3. Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
“4. S.K., personas kods ___ un biedrībai “LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”,
reģ.Nr.40008026277, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt finansējuma izlietošanu
atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot
domei atskaites par tā izlietošanu.”
1.4. Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim
(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, S.K., personas kods ___, un
biedrībai “LATVIJAS BOULINGA FEDERĀCIJA”, reģ.Nr.40008026277, 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.”
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas brīža Administratīvajā rajona tiesā
(Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.34).
35.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos
Nr.18/2015 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem,
kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc
pilngadības sasniegšanas
Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe
A.Puide norāda, ka Saistošo noteikumu 3.punkts izklausās nekorekti uzrakstīts, “…ja sasniedz
pilngadību…”.
M.Bojārs norāda, ja tas būs nepieciešams, Juridiskā un Sociālās nodaļa to precizēs.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Edgars Jansons, Andris Puide),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2021 „Grozījumi Mārupes novada domes 2015.gada
30.septembra saistošajos noteikumos Nr.18/20175 “Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.35).
36.
Par brīvpusdienu nodrošināšanu
Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe
E.Jansons interesējas, kurā brīdī uzskatām, ka daudzbērnu ģimene ir tāda, kura ir atbalstāma un šajā
gadījumā tās ir pārtikas pakas, un kurā brīdī daudzbērnu ģimene neskaitās, ka piešķiram Nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides?
L.Kadiģe informē, ka šajā gadījumā daudzbērnu ģimene ir atbilstoša 3+. Katriem saistošajiem
noteikumiem ir savi noteikumi. Mūsu gadījumā tā atbilst 3+ kartei. Bērnam un vienam no vecākiem
jābūt deklarētiem Mārupē un bērnam ir jāmācās vecuma posmā no 5.-9.klasei.
E.Jansons interesējas, kāpēc tieši šo pašu neattiecinam, kad pešķiram Nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides?
L.Kadiģe norāda, ka tā lēmuši deputāti, pieņemot saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli.
N.Millere interesējas, kāpēc citos lēmumos piemērojam statusu, kur abi vecāki deklarēti un citos
gadījumos, kad deklarēts viens no vecākiem?

M.Bojārs norāda, ka tā lēmuši deputāti. Un šis lēmumprojekts sagatavots par brīvpusdienu
nodrošināšanu nevis par daudzbērnu ģimenes statusu.
A.Puide interesējas, cik personām pienākas pakas?
L.Kadiģe dara zināmu, ka šobrīd grūti atbildēt, cik personām pienākas pakas. No pagājušā gada
pieredzes-400-450 pakas. Paka katram bērnam, nevis ģimenei.
N.Millere interesējas, ko dara pārējās ģimenes, ja mums ir vairāk kā 600 ģimenes?
L.Kadiģe norāda, ka var būt tā, ka bērni ir citā vecumā, mazākus jau barojam, pirmsskolas vecuma
bērniem dodam 40 euro mēnesī, vidusskolai diemžēl nerisinām ēdināšanas jautājumu.
E.Jansons izsaka priekšlikumu - lai nemaldāmies, ko mūsu izpratnē nozīmē ģimene un varu pateikt, ka
valstī nav neviena likuma, kas nodefinē izpratni par ģimeni, izņemot Satversmi. Ja piešķiram kaut kādas
atlaides, pakas, pabalstus, tad definīcijai “ģimene” ir jābūt tādai, ka viņa nemainās nevienā gadījumā
atkarībā no saņēmēja. Ja mācību vieta ir Mārupe, neatkarīgi no tā, kur viņi deklarēti, pazīmei par to,
ka tā ir ģimene, ir jābūt tādai, pie kuras mums ir jāpieturas.
L.Kadiģe norāda, ka 1200 bērni mācās Rīgas skolās un arī viņi var nākt no daudzbērnu ģimenēm. Ja
nav deklarēts Mārupē, bet iet Mārupes skolā, paku nesaņem.
E.Jansons norāda, ka ir gadījumi, kad ģimene dzīvo Mārupē, bet deklarēti ir Rīgā, lai bērns saņemtu
brīvbiļeti sabiedriskajā transportā.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Edgars Jansons, Andris Puide),
„pret” nav, „atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu:
1. Veikt pārtikas paku piegādi Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušajiem 5. - 9. klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas par
periodu no 04.01.2021 līdz 07.02.2021.
2. Brīvpusdienas nodrošināt, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam 25 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
laika periodā no 04.01.2021.-07.02.2021.
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. Ar nākamajiem budžeta grozījumiem Sociālajam dienestam sadarbībā ar Kultūras namu un
Finanšu un grāmatvedības nodaļu veikt 15 000 EUR pārdali no Kultūras nama pasākumiem
paredzētā finansējuma uz Sociālā dienesta budžetu pārtikas paku izmaksu segšanai.
7. Lēmumu trīs darbdienu laikā publiskot Mārupes novada domes tīmekļvietnē.
8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.36).
37.
Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma
veikšanai
Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe
E.Jansons norāda, ka nevar būt situācija, ka ir kāds, kas darbojas konstanti, ilglaicīgi Mārupē, ar
juridisko atrašanās vietu Mārupē un ir kāds, kas tikko piereģistrējas un pretendē uz tiem pašiem
“labumiem”. Šajos noteikumos līdzdalība jau pašā saknē ir nepareiza. Nosakot atvieglojumus,
saistošajos noteikumos liekam iekšā frāzi, ka jābūt deklarētiem Mārupē ne mazāk kā gadu. Tai pat laikā,
šeit, sludinot konkursu, tādas frāzes nav. Var būt deklarēts kaut vakar. Lai būtu godīgi, uzskatu, ka jābūt
vismaz gadu deklarētam Mārupē un ar atrašanās vietu Mārupē. Varu pateikt, ka tas otrs pretendents,
kurš tikko decembrī bija piereģistrējis savu juridisko adresi Mārupē, tādu pašu statusu ir ieguvis arī

Jēkabpilī un saņem ļoti lielu finansējumu. Mēs ar šādu lēmumu, ka neierobežojot juridiskā statusa
esamību Mārupē vismaz uz gadu, ļaujam jebkuram čigānam, jebkurā pagastā pretendēt uz kaut kādu
finansējumu. Līdz ar to, uzskatu, ka šie noteikumi ir jāpapildina, norādot, ka jābūt deklarētam un
reģistrētai juridiskajai adresei Mārupē vismaz gadu.
N.Orleāns norāda, ka piekrīt E.Jansonam.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis
Zeltīts, Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs), „pret” 1 (Edgars Jansons), „atturas” 3 (Guntis Ruskis,
Andris Puide, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu Nr.1;
2. Publicēt nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts
pārvaldes uzdevuma veikšanai” kopā ar informatīvo paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv;
3. Noteikt pieteikšanās termiņu 2021.gada 12.februāris.
4. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja: Līga Kadiģe
Komisijas locekļi: Silvija Bartuševiča, Sarmīte Antiņa, Nadīna Millere
Komisijas sekretāre: juriste Solvita Hiršfelde
5. Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrpadsmit lapām (pielikums Nr.37).
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
38.
Par jaunas amatu vietas izveidošanu Mārupes Sporta centrā
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
E.Jansons norāda, ka zinu to, ka viens cilvēks ir aizgājis, kas veica administratora funkcijas. Aizejot
vienam vajag trīs jaunus vietā?
K.Ločs informē, ka šīs vietas ir paredzētas Tīraines sporta centra apkalpošanai, jaunajam korpusam,
kas ir uzbūvēts.
E.Jansons norāda, ka Tīraines sporta centrs jau pastāvēja.
K.Ločs dara zināmu, ka Tīraines sporta centrs ir pārbūvēts, būs plašāks un pieejams visiem arī
sestdienās. Trīs darbiniekus vajag, lai nosegtu visas darba stundas, kad centrs būs vaļā. Darbinieki
vienlaicīgi nestrādās, viens otru mainīs, aizvietos.
A.Puide izsaka priekšlikumu, ka lasot lēmumprojektu, saprotu, ka deputāti ir kompetenti visos
jautājumos. Ja lūdzām direktoru ziņot, tad lēmumā vajag atsauci uz direktora viedokli, vajadzētu atsauci
no sagatavotāja. Pretējā gadījumā šeit ir atbildība uz visiem deputātiem.
M.Bojārs norāda, ka priekšlikums ir saprotams, turpmāk ņemsim to vērā. Šo lēmumu mainīt vairs
nedrīkstam.
G.Sušiņina dara zināmu, ka tā ir redakcionāla lēmuma mainīšana, vai nu pieņem lēmumu, vai noraida.
Ja deputāti uzskata, ka tas ir būtisks trūkums, tad lēmums nav pieņemams un nododams komitejai
papildināšanai.
N.Millere norāda, ka jābūt pievienotam amata aprakstam.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Andrejs
Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 6 (Guntis Ruskis, Andris Puide, Edgars Jansons, Nadīna Millere,
Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu:
1. No 2021.gada 1.februāra Mārupes novada Mārupes Sporta centrā izveidot trīs amata vietas
administrators (profesijas kods 5151 01) 23.saime, II A līmenis, 6.mēnešalgu grupa.

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.38).
39.
Par amata vietas likvidēšanu Mārupes novada Būvvaldē
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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.janvāri likvidēt Mārupes novada Būvvaldē “būvinspektora palīgs” amata vietu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.39).
40.
Par amata vietas likvidēšanu Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns interesējas, vai ar atpakaļejošu datumu var likvidēt amata vietu?
M.Bojārs norāda, ka jā, jo nauda šā gada budžetā nav paredzēta.
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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis
Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide,
Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.janvāri likvidēt Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē “nekustamā īpašuma
pārvaldnieks” un “būvinženieris” amata vietu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.40).
41.
Par amata vietas likvidēšanu Mārupes Valsts ģimnāzijā
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis
Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide,
Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.41 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.janvāri likvidēt Mārupes Valsts ģimnāzijā “kopēšanas mašīnu operators” amata
vietu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.41).
42.
Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem ar
citām pašvaldībām 2021.gadā (janvāris – augusts)
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Millere interesējas, cik ir tādi bērni?
L.Kadiģe dara zināmu, ka tie ir ap 600, vismaz no 30 pašvaldībām Latvijā.
E.Jansons interesējas, vai šie bērni saņem ēdināšanas pakas?
L.Kadiģe norāda, ja deklarēts citās pašvaldībās, tad nesaņem Mārupē.
E.Jansons piebilst, ka viņi mācās Mārupes skolā.

L.Kadiģe norāda, ka šie ir bērni, kas deklarēti citās pašvaldībās un mācās pie mums. Pakas dod
pašvaldība, kurā deklarēts.
E.Jansons interesējas, tie, kas deklarēti pie mums un mācās citās skolās, pakas saņem?
L.Kadiģe norāda, ka saņem., ja nāk no šīm trīs kategorijām – trūcīgie, daudzbērnu ģimene vai
maznodrošinātie.
M.Bojārs norāda, ka ēdināšanas pakalpojumus sedz tikai pirmajām četrām klasēm.
A.Puide interesējas, ja būs rīdzinieks, kurš dzīvo uz Kantora ielas un iet Mārupes ģimnāzijā, maksā
Rīga?
L.Kadiģe norāda, ka tā ir.
A.Puide interesējas, kā rīdzinieki nokļūst Mārupes skolās mācīties?
L.Kadiģe dara zināmu, ka rīdzinieki ģimnāzijā var nokļūt 10.klasē konkursa kārtībā. Pirmajā klasē tiek
uzņemti tikai Mārupē deklarētie.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Raivis
Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide,
Normunds Orleāns, Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.42 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izdevumu tāmes:
1.1. Mārupes Valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 58,77 EUR, saskaņā ar
pielikumu;
1.2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 112,81 EUR un pirmsskolas
izmaksas uz vienu audzēkni ir 241,19 EUR saskaņā ar pielikumu;
1.3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 279,67 EUR un pirmsskolas
izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 407,15 EUR, saskaņā ar pielikumu;
1.4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 111,02 EUR un pirmsskolas izmaksas
uz vienu audzēkni mēnesī ir 179,23 EUR, saskaņā ar pielikumu;
1.5. Apstiprināt PII „Lienīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir
236.62 EUR saskaņā ar pielikumu;
1.6. Apstiprināt PII „Zeltrīti” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir
227,83 EUR saskaņā ar pielikumu;
1.7. Apstiprināt PII „Mārzemīte” izdevumu tāmi, nosakot, ka izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī
ir 223,77 EUR saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.42).
43.
Par 2020.gada 2.septembra lēmuma Nr.15 Par Mārupes pašvaldības Vienoto grāmatvedības
uzskaites kārtības apstiprināšanu grozījumu pieņemšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts,
Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.43 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt grozījumus Mārupes novada pašvaldības Vienotajā grāmatvedības uzskaites kārtībā
un izteikt tās 1.pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām (pielikums Nr.43).
44.
Par iepirkuma “Mēbeļu piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
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 Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.44 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu
“Mēbeļu piegāde”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
komisijas locekļi:

Kristaps Ločs
Valdis Kārkliņš
Aivars Svirido
Artūrs Millers

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.44).
45.
Par iepirkuma “Zāles pļaušana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
A.Puide interesējas, vai tiešām nevajag izvērtēt, vai nebūtu saimnieciski izdevīgāk un lietderīgāk
pieņemt darbā divus darbiniekus un nopirkt tehniku, vai arī četrus darbiniekus?
M.Bojārs norāda, ka par to jau komitejā debatējām.
N.Orleāns piebilst, ka piekrīt A.Puidem.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Andrejs
Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 4 (Nadīna Millere, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.45 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu
“Zāles pļaušana”.
2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs:
komisijas locekļi:

Kristaps Ločs
Valdis Kārkliņš
Aivars Svirido
Aigija Ladiga
Ziedīte Lapiņa

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.45).
46.
Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra iesnieguma izskatīšanu
Ziņo priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe
A.Puide norāda, ka lasu lēmumu pēc būtības un saprotu, ka nav speciālista un grāmatvedes viedoklis.
Es nezinu, vai tajos gados M.Bojārs izmantoja vai neizmantoja atvaļinājumu. Ja ir tādi fakti, ka domes
konstatē, tad es atkal aizdomājos, vai esmu tāds speciālists, ka varēju to konstatēt un vai varu nobalsot.
To jau konstatēja kāds speciālists. Varu tikai akceptēt.
K.Ločs norāda, ka lēmumprojektu sagatavojusi personāla lietu speciāliste A.Freimane.
L.Kadiģe norāda, ka lēmumprojektu turpmāk varam precizēt, lēmumu gatavo personāldaļa, viņi pasaka
pēc saviem dokumentiem, kas pienākas. Laikam nav korekti, ka to pasaka dome.

N.Millere interesējas, cik ilgi var neizmantot atvaļinājumu?
G.Sušiņina norāda, ka atvaļinājums pienākas katru gadu, tas katru gadu arī jāizmanto. Ja gadās, ka to
neizmanto, tas krājas un jāizmanto pie pirmās iespējas.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Dace
Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Anita Vintere, Guntis Ruskis, Nadīna Millere, Andris Puide,
Normunds Orleāns, Andrejs Kirillovs,), (Mārtiņš Bojārs, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”
nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.46 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram:
1.1. ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas no 2021.gada 1.februāra līdz
2021.gada 14.februārim, par nostrādāto laika periodu no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada
30.jūnijam.
1.2. ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas no 2021.gada 15.februāra līdz
2021.gada 28.februārim, par nostrādāto laika periodu no 2019.gada 1.jūlija līdz 2020.gada
30.jūnijam.
2. Aizejot ikgadējā atvaļinājumā, Mārupes novada domes priekšsēdētājam izmaksāt vienreizēju
pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.46).
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti
47.
Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 21.decembra saistošajos noteikumos
Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai”
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
I.Krēmere ziņo, ka ir saņemti Konkurences padomes skaidrojumi par mūsu saistošo noteikumu
piemērojumu, kuru apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).
Konkurences padome uzskata, ka mums būtu nepieciešams izveidot atsevišķu kārtību tiem saņēmējiem,
kuri arī maksās savu līdzfinansējumu. Ja atceramies, mums līdz šim bija trīs atbalsta kategoriju grupas
– 100 %, 80 % un 50 %, lai tas maksimāli aptvertu visus iedzīvotājus. Ņemot vērā šo Konkurences
padomes skaidrojumu un sazinoties ar Latvijas pašvaldību savienību un VARAM, ir skaidrs, ka šī joma
vēl ir savstarpēji jāprecizē pašām institūcijām, jo viņām pašām vēl īsti nav skaidrs, katra institūcija to
traktē no savas puses, nezinot, ko par to saka Valsts kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, utt. Līdz ar to
ierosinājums, ņemot vērā to ka mēs pagājušajā gadā esam lēmuši un apņēmušies maksimāli daudz sniegt
šo atbalstu iedzīvotājiem, paņemot Valsts kases aizņēmumu, kur saistības ir realizēt līdz šī gada beigām,
tad ir ierosinājums 80 % iedzīvotāju grupu (pensionāri, ģimenes ar maziem bērniem) pielāgot šai 100
% kategorijas grupai. Tādā veidā mēs pavasarī varētu izsludināt jau nākamo kārtu. Vēl būtiski ir tas,
ka 2020.gadā, izsludinot divus konkursus, bija ļoti liela aktivitāte, divos konkursos pieteicās kopā
aptuveni 380 privātpersonas. Komisija, kura vērtē tāmes un izskata atbalstu, kohēzijas fonda 4.kārtas
ietvaros, iedzīvotāji lielākoties tādi, kuri mājas izbūvējuši pēdējos 10;15 gados. Viņi jau būvējot mājas
ir paredzējuši šos pieslēgumus pie ielām. Līdz ar to, vidējā izmaksa uz vienu mājsaimniecību ir
samazinājusies. Tāmes ir zemākas, nav tik daudz vēsturiskie gadījumi.
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, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav,
„atturas” 3 (Normunds Orleāns, Andris Puide, Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.47 saskaņā ar pielikumu:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2021 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016.gada
21.decembra saistošajos noteikumos Nr.47/2016 „Par Mārupes novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai””,
saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ja likumā „Par
pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu
tiesiskumu.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.47).
48.
Par nomas maksas samazināšanu un kavējuma procentu un līgumsodu nepiemērošanu,
atbrīvošanu no nomas maksas
Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs
G.Sušiņina ziņo, ka pirms gada, kad valstī izsludināja pirmo ārkārtas situāciju, domē vērsās nomnieki
ar lūgumu samazināt nomas maksu un deputāti pilnvaroja izpilddirektoru pieņemt šos lēmumus, lēmuma
derīguma termiņš beidzās pagājušā gada 31.decembrī. Lēmums ir sagatavots līdzīgs, jo ārkārtas
situācija nebeidzās, iesniegumi tiek iesniegti arī šajā gadā. Lēmumprojekts sagatavots par to, lai
izpilddirektors var lemt par atbrīvošanu vai samazinājumu no nomas maksas par telpu nomu tiem, kas
sniedz ēdināšanas pakalpojumu.
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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Anita
Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs,), „pret” nav, „atturas” 2
(Andris Puide, Edgars Jansons), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.48 saskaņā ar pielikumu:
1. Pilnvarot Mārupes novada domes izpilddirektoru

atbilstoši normatīvo aktu prasībām līdz

2021.gada 13.augustam pieņemt lēmumus par:
1.1. Mārupes pašvaldībai piederošās un iznomātās mantas nomas maksas samazinājumu
atbilstoši nomnieka saimnieciskās darbības ieņēmumu procentuālajam samazinājumam
attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 90 % no nomas līgumā noteiktās nomas maksas par
telpām, kas tiek izmantotas Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo
ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
1.2. kavējuma procentu un līgumsodu nomas maksas un saistīto maksājumu samaksas kavējuma
gadījumā, kas radušies par laika periodu par kuru piešķirts nomas maksas samazinājums,
nepiemērošanu.
1.3. nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks nekustamo īpašumu noteiktajā laika periodā vispār
neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās
drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.48).
Domes sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.17:00.
Domes priekšsēdētājs ziņo, ka komiteju sēdes notiks 2021.gada 17.februārī, plkst.10:00; 11:00 un
13:00., Domes sēde notiks 2021.gada 24.februārī, plkst.13:00.
Pielikumā apstiprināti 64 (sešdesmit četri) domes sēdes lēmumi.

Domes priekšsēdētājs:

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine:

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 28.janvārī

