
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2021.gada 24.martā                     Nr.4 

 

Domes sēde notiek attālināti, izmantojot ZOOM platformu 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 13:00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

Domes sēdei pieslēgušies deputāti: Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, Pēteris Pikše, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  
 

Domes sēdei pieslēgušies darbinieki: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa 

 

Uz darba kārtības 22.jautājumu “Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas iecelšanu 

amatā” pieslēgusies Inese Šīmeane 

 

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 (3 gab.). 

2. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (20 gab.). 

3. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

4. Par adreses piešķiršanu (2 gab.). 

5. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (8 gab.). 

6. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

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

8. Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas 

domi, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību 

un Ogres novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību Grantu programmā “(Ie)dvesma” 

sadarbībā ar AS “SEB banka”. 

9. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai. 



10. Par Mārupes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Pierīgas tūrisma asociācija”. 

11. Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

12. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

13. Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Ezermalas” (kadastra Nr. 80760110819) 

Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

14. Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030049) 

detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760120027) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760120064) detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

17. Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2021” ietvaros. 

18. Par tiesību piešķiršanu nomāt pašvaldības telpas Skultes ielā 17-3, Skultē, Mārupes novadā, 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

 

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

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

20. Par saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi 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” precizēšanu. 

21. Par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

22. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas iecelšanu amatā. 

23. Par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”. 

24. Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu. 

25. Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2021. – 2023.gadam apstiprināšanu. 

26. Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos 

Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”. 

27. Par sadarbību Aviācijas muzeja izveidē un attīstībā Mārupes novadā. 

28. Par Jaunmārupes stadiona nodošanu Nacionālo Bruņoto spēku Nodrošinājuma 

pavēlniecības lietošanā. 

 
Priekšsēdētāja iesniegtais lēmumprojekts: 

29. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

 
Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par priekšsēdētāja iesniegto lēmumprojektu. 

 

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

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Iekļaut  domes sēdes darba kārtībā un izskatīt domes priekšsēdētāja iesniegto lēmumprojektu. 

 
D.Štrodaha izsaka priekšlikumu izskatīt 22.darba kārtības jautājumu kā 1.darba kārtības 

jautājumu, tā kā Inese Šīmane ir pieslēgusies sēdes tiešsaistei. 

 

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

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Izskatīt 22.darba kārtības jautājumu “Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas 

iecelšanu amatā” kā 1.darba kārtības jautājumu. 

 

Plkst.13:05 domes sēdes tiešsaistei pieslēdzas deputāts E.Jansons  

un piedalās turpmākajā balsojumā.  

 

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

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „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 vadītājs P.Pikše 

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, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1. saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzintaru iela 20, kadastra Nr.8076 007 

1505, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3428,  0,0198 ha platībā 

nosaukumu Dzintaru iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3428,  0,0198 ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3429,  0,1180 ha platībā un t.sk. ēkai  

atstāt spēkā esošo adresi Dzintaru  iela 20, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3429,  0,1180 ha platībā zemes 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.1). 

 

1.2. 

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, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „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 18, kadastra Nr.8076 007 

1506, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3425,  0,0180 ha platībā 

nosaukumu Dzintaru iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3425,  0,0180 ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3426,  0,1138 ha platībā un t.sk. ēkai  

atstāt spēkā esošo adresi Dzintaru  iela 18, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3426,  0,1138 ha platībā zemes 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.2). 

  

1.3. 

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 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Katrīnmuižas iela 1, kadastra Nr.8076 

007 1264, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc 

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3407,  0,1219 ha platībā un t.sk. ēkai  

atstāt spēkā esošo adresi Katrīnmuižas iela 1, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3407,  0,1219 ha platībā zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3408,  0,0100 ha platībā 

nosaukumu Mārupītes gatves promenāde, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3408,  0,0100 ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3409,  0,0294 ha platībā 

nosaukumu Katrīnmuižas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3409,  0,0294 ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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



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

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

11. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.3). 

  

2.1. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Andris Puide, Pēteris Pikše, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, 

Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  

nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.3” - 0,2001 ha platībā  adresi Straupes iela 6, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” -  0,2001 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.2.1). 
 

2.2. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.4” - 0,2001 ha platībā  adresi Straupes iela 8, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” -  0,2001 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.2.2). 
 

2.3. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis 

Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.5” - 0,2003 ha platībā  adresi Straupes iela 10, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” -  0,2003 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.2.3). 
 

2.4. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Andrejs Kirillovs, Raivis 

Zeltīts), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.6” - 0,1216 ha platībā  adresi Straupes iela 12, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” -  0,1216 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.2.4). 
 

2.5. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.7” - 0,1374 ha platībā  adresi Straupes iela 14, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” -  0,1374 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.2.5).  

 



2.6. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Andrejs Kirillovs, Raivis 

Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.8” - 0,1374 ha platībā  adresi Straupes iela 16, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” -  0,1374 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.2.6). 
 

2.7. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

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, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.9” - 0,1206 ha platībā  adresi Straupes iela 18, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” -  0,1206 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.2.7). 
 

2.8. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

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, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.10” - 0,1203 ha platībā  adresi Straupes iela 20, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.10” -  0,1203 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.2.8). 
  

2.9. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.11” - 0,1368 ha platībā  adresi Straupes iela 22, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.11” -  0,1368 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.2.9). 

 

2.10. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs 

Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.12” - 0,1387 ha platībā  adresi Straupes iela 24, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.12” -  0,1387 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.2.10). 

 

2.11. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, 



Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.13” - 0,1206 ha platībā  adresi Straupes iela 26, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.13” -  0,1206 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.2.11). 

  

2.12. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, 

Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.14” - 0,1208 ha platībā  adresi Straupes iela 28, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.14” -  0,1208 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.2.12). 

 

2.13. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

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, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.15” - 0,1374 ha platībā  adresi Straupes iela 30, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.15” -  0,1374 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.2.13).  
 

Plkst.13:30 domes sēdes tiešsaistei pieslēdzas  

deputāte I.Dūduma un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

2.14. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.16” - 0,1356 ha platībā  adresi Straupes iela 32, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.16” -  0,1356 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 trīs lapām (pielikums Nr.2.14). 
 

2.15. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.17” - 0,1210 ha platībā  adresi Straupes iela 34, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.17” -  0,1210 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.2.15). 
 

2.16. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 



Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.18” - 0,1751 ha platībā  adresi Straupes iela 36, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.18” -  0,1751 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.2.16). 

 

2.17. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Roņu iela 23, kadastra Nr. 80760120616, plānotajai zemes vienībai 

“Nr.4” - 0,2405 ha platībā  adresi Roņu iela 8, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” - 0,2405 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.2.17). 

 

2.18. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Andrejs 

Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Roņu iela 23, kadastra Nr. 80760120616, plānotajai zemes vienībai 

“Nr.25” - 0,2396 ha platībā  adresi Roņu iela 7, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.25” - 0,2396 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.2.18).  



2.19. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Roņu iela 23, kadastra Nr. 80760120616, plānotajai zemes vienībai 

“Nr.24” - 0,2414 ha platībā  adresi Roņu iela 9, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.24” - 0,2414 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.2.19). 
 

2.20. 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Roņu iela 23, kadastra Nr. 80760120616, plānotajai zemes vienībai 

“Nr.23” - 0,1708 ha platībā  adresi Roņu iela 11, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.23” - 0,1708 ha platībā  zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

3. Paliekošai zemes vienībai 3,2116 ha platībā tiek atstāta spēkā esošā adrese Roņu iela 23, Vētras 

Mārupes novads un zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība( kods 0101). 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.2.20). 
 

3. 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Straupes” (kadastra Nr.80760120070) plānotajai zemes vienībai 

“Nr.19” - 0,4966 ha platībā  nosaukumu Straupes iela, Vētras, Mārupes novads.  

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.19” -  0,4966 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.3). 
 

4.1. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna 

Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada 

dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt rindu mājai adresi atbilstoši zemei Gruntes iela 2, Mārupe,  Mārupes novads. 

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

adreses: 

Dzīvokļa 

(telpu grupas) 

projekta 

numurs 

Adrese 

1 Gruntes iela 2 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

2 Gruntes iela 2 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

3 Gruntes iela 2 - 3, Mārupe, Mārupes novads 

4 Gruntes iela 2 - 4, Mārupe, Mārupes novads 

5 Gruntes iela 2 - 5, Mārupe, Mārupes novads 

6 Gruntes iela 2 - 6, Mārupe, Mārupes novads 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

1. 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 vienas lapas (pielikums Nr.4.1). 

 

4.2. 

Par adreses piešķiršanu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna 

Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Dravnieku iela 10, Mārupe,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Dravnieku iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, dvīņu mājas telpu 

grupām adreses: 



Dzīvokļa 

(telpu grupas) 

projekta 

numurs 

Adrese 

1 Dravnieku iela 10 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

2 Dravnieku iela 10 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.4.2).  

 

5.1. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Tīnes”, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 007 

1365, 0,6000 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.5.1). 
 

5.2. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vārpu iela 58, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 

003 1222, 0,2086 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.5.2). 
  

5.3. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Sēļu iela 10A, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 

007 2452, 0,2044 ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 

0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.3). 

 

5.4. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Sēļu iela 10A, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 

007 2452, 0,2044 ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 

0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.4). 
 

5.5. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Pētera iela 19, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 

007 3130, 0,1232 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.5.5).  

 



5.6. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vārpu iela 35, Mārupē , Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 

003 0872, 0,3706 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). 
 

5.7. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 44B, Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 006 

0186, 1,7003 ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūves zemi (kods 

0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.7). 

 

5.8. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Lielā iela 1, Mārupē, Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 003 

0105, 1,8331 ha platībā  zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūves zemi (kods 

0801). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu  

informēt zemes īpašnieku. 



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

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

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.5.8). 

  

6. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs 

Kirillovs, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  5 (Raivis Zeltīts, Andris Puide, Jānis Lībietis, Edgars 

Jansons, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 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). 

 

7. 

Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  

1 (Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apvienot nekustamo īpašumu Daibes iela 22D (kadastra Nr. 80760030632), Daibes iela 22E 

(kadastra Nr. 80760030631)   un Daibes iela 22F (kadastra Nr. 80760030630) Mārupē, Mārupes 

novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80760030632, 80760030631 un 80760030630 

vienā zemesgabalā 0,0971 ha platībā.  

2. Atstāt spēkā zemes vienībai 0,0971 ha platībā  adresi Daibes iela 22D, Mārupe, Mārupes novads 

un noteikt zemes lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).   

3. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Daibes iela 22E, Mārupe, Mārupes novads ( klasifikatora 

kods 103762336) 

4. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi Daibes iela 22F, Mārupe, Mārupes novads ( klasifikatora 

kods 103762344) 

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

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

8. 

Par Mārupes novada domes sadarbību ar Olaines novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, 

Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību un Ogres 

novada pašvaldību, lai nodrošinātu dalību Grantu programmā “(Ie)dvesma” sadarbībā ar AS 

“SEB banka” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Edgars 

https://www.kadastrs.lv/varis/103762336?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103762344?type=house


Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  2 (Normunds Orleāns, 

Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbalstīt un apstiprināt Mārupes novada domes dalību Grantu programmā un sadarbības 

veidošanā, noslēdzot sadarbības līgumu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas domi, 

Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību, Ogres 

novada pašvaldību un AS “SEB banka”. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes Attīstības nodaļas Uzņēmējdarbības attīstības konsultantei 

organizēt  sadarbības līguma slēgšanu ar Ķekavas novada pašvaldību, Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Stopiņu novada pašvaldību 

un Ogres novada pašvaldību. 

3. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam slēgt sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas 

pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, 

Stopiņu novada pašvaldību un Ogres novada pašvaldību, ar tiesībām izveidotai sadarbības 

apvienībai slēgt līgumu par turpmāku sadarbību ar AS “SEB banka”. 

4. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas līdz tā izpildes pabeigšanai pilnvarot pārstāvēt Mārupes 

novada Domi izveidotajā sadarbības apvienībā Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības attīstības 

konsultanti Jolantu Kursišu. 

5. Izbeigt noslēgto 2020.gada 08.jūnija Līgumu darbību līdz ar jaunā sadarbības līguma noslēgšanu 

un turpināt sadarbību saskaņā ar jauno līgumu. 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.8). 

 

9. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

N.Orleāns vērš uzmanību, ka rakstīju deputāta pieprasījumu izpilddirektoram, bet atbildi vēl joprojām 

neesmu saņēmis. Ir pagājis jau mēnesis, bet pieprasītos dokumentus, kas daļēji attiecas arī uz šo 

jautājumu, es neesmu saņēmis.  

K.Ločs dara zināmu, ka pieprasītie dokumenti tika nosūtīti elektroniskā formātā uz N.Orleāna 

iesniegumā norādīto e-pastu. 

N.Orleāns norāda, ka vēlējos dokumentus saņemt personīgi. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Edgars 

Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  3 (Nadīna Millere, 

Normunds Orleāns, Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai šādām personām: 

  



Nr. Īpašnieks Adrese Kad.Nr.  

Tāme 

kanalizācij

a 

Tāme 

ūdens 

Pašvaldība

s līdzfin. 

kanalizācij

a 

Pašvaldības 

līdzfin. 

ūdens 

Iesniedzēja 

līdzfinan. 

kanalizācija 

Iesniedzēja 

līdzfin. 

ūdens 

1 R.O.   1050,89  840,71  210,18  

2 I.K.   2004,67  1603,74  400,93  

3 Č.G. 

  1372,75 

 549,10  137,28  

4 M.G.  549,10  137,27  

5 H.F.   1412,31  706,16  706,15  

6 I.K.  

 1845,67 

 461,41  461,42  

7 J.I.   738,27  184,57  

8 Z.Ā.   1144,06  1144,06  0,00  

9 A.K.   1227,55  982,04  245,51  

10 S.G.   1343,71  1343,71  0,00  

11 D.Z.A.   1360,65  1088,52  272,13  

12 J.D.   708,15  566,52  141,63  

13 S.M.   1057,84  846,27  211,57  

14 M.D.   1283,21  320,80  962,41  

15 A.R.   1975,02  1975,02  0,00  

16 A.Z.    948,64  758,91  189,73 

17 S.K.   4101,60 3121,80 1250,00 750,00 2851,60 2371,80 

18 Ģ.L.   1216,66  973,33  243,33  

19 M.S.   1200,93  960,74  240,19  

20 S.S.   1021,54  817,23  204,31  



21 J.R.   1447,46  723,73  723,73  

22 P.B.   847,30  423,65  423,65  

23 K.A-K.   1147,38  917,90  229,48  

24 J.P.   990,08  792,06  198,02  

25 J.J.   1488,91 694,54 1191,13 555,63 297,78 138,91 

26 I.K.   1148,59  574,30  574,29  

27 E.B.   2131,42  1705,14  426,28  

28 M.F.   1162,21  1162,21  0,00  

29 E.B.   1059,36  847,49  211,87  

30 D.G.   998,55  998,55  0,00  

31 E.Z.   1536,40  1229,12  307,28  

32 O.E.   1143,75  915,00  228,75  

33 I.M.   1168,26  934,61  233,65  

34 Ž.V.   3501,74  1250,00  2251,74  

35 A.T.  

 3021,37 

 312,50  694,62  

36 A.T.   500,00  507,12  

37 R.M.   500,00  507,13  

38 S.U.    844,22  844,22  0,00 

39 O.O.   792,55 671,55 634,04 537,24 158,51 134,31 

40 V.L.   990,08  495,04  495,04  

41 L.R.   1074,78  859,82  214,96  

42 A.B.   944,10  944,10  0,00  



43 M.J.   1162,21  581,11  581,10  

44 G.B.   635,55  317,78  317,77  

45 M.O.   907,80 850,63 453,90 425,32 453,90 425,31 

 54627,06 7131,38 36979,90 3871,319 17647,14 3260,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Adrese Kad.Nr. Pamatojums 

1 J.A.   

Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2. punktam - pa ielu vai ceļu 

gar šo nekustamo īpašumu nav izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads un tā izbūve nav ekonomiski pamatota.  

2 O.Š.   

3 D.V.   

4 A.K.   

5 S.A.   

6 T.P.   

Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2. punktam - pa ielu vai ceļu 

gar šo nekustamo īpašumu nav izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

7 A.R.   
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.1. punktam - nekustamais 

īpašums nav viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

8 D.B.   

Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – uz pieteikuma 

iesniegšanas brīdi atbalsta persona (bērns) īpašumā nav 

deklarēts gadu. 



9 

Valdis Ločs   Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2. punktam - pa ielu vai ceļu 

gar šo nekustamo īpašumu nav izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

 



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

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

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

līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

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

punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma 

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

personām un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

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

(Baldones ielā 1A, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz astoņām lapām (pielikums Nr.9). 
 

10. 

Par Mārupes novada pašvaldības iestāšanos biedrībā „Pierīgas tūrisma asociācija” 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 

Nadīna Millere, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  2 (Edgars 

Jansons, Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iestāties biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”. 

2. Izpilddirektoram deleģēt Mārupes novada domes pārstāvi biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija” 

uz pašvaldības pilnvarojuma pamata. 

3. Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt  biedra naudas  maksājumus par 

dalību biedrībā „Pierīgas tūrisma asociācija”. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.10). 
 

11. 

Par nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760080474) 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita 

Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt nekustamā īpašuma Viskalnu iela 4A, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760080474) detālplānojuma izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr.1/3-6/2-2019; 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr.1/3-6/2-2019 derīguma termiņu 2 gadi no šī lēmuma pieņemšanas 

dienas. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

 

12. 

Par nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070374) 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt nekustamā īpašuma Rožu iela 20A, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760070374) detālplānojuma izstrādi saskaņā ar darba uzdevumu Nr.1/3-6/1-2019; 

2. Noteikt darba uzdevuma Nr.1/3-6/1-2019 derīguma termiņu 2 gadi no šī lēmuma pieņemšanas 

dienas. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

13. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Ezermalas” (kadastra Nr. 80760110819) Jaunmārupē, 

Mārupes novadā, 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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut precizēt ar 2015.gada 22.aprīļa lēmumu Nr.9 (sēdes protokols Nr.5) „Par nekustamā 

īpašuma “Ezermalas” (kadastra Nr. 80760110819) Jaunmārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

projekta apstiprināšanu” apstiprināto detālplānojuma īstenošanas nosacījumus, ietverot sekojošas 

izmaiņas vai papildinājumus pēc būtības:  

1.1. Pagarināt Detālplānojuma būvniecības 1.kārtas īstenošanas termiņu līdz 2024.gada 

31.decembrim; 

1.2. Precizēt administratīvā līguma pašvaldības pienākumus, nosakot, ka pašvaldība izstrādājot 

jaunu novada teritorijas plānojumu integrē tajā Detālplānojumā paredzētos risinājumus 

tikai pie nosacījuma, ja Detālplānojuma realizācija tiek nodrošināta atbilstoši 

Administratīvajā līgumā noteiktajiem termiņiem. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju, nekustamā 

īpašuma “Ezermalas” (kadastra Nr. 80760110819) Jaunmārupē, Mārupes novadā īpašnieku 

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.13). 

  

14. 

Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030049) 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 



1. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā „Pilāri” (kadastra Nr.80760030049), Mārupē, 

Mārupes novadā, kas uzsākta ar Mārupes novada Domes 2016.gada 29.jūnija lēmumu Nr.10, 

(sēdes prot.Nr.7), un atcelt ar šo lēmumu apstiprināto detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu 

Nr. 2016/7. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016. gada 25. augustā starp Mārupes novada domi un  nekustamā 

īpašuma „Pilāri” īpašnieku A.L. noslēgto līgumu Nr.3-29/1006 par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Pilāri” (kadastra Nr.80760030049), Mārupē, 

Mārupes novadā, teritorijā, saskaņā ar jaunu darba uzdevumu.  

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/7-2021 un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Pilāri” (kadastra Nr.80760030049), Mārupē, Mārupes 

novadā robežām, 5,3674 ha platībā. 

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

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

ar nekustamā īpašuma „Pilāri” (kadastra Nr.80760030049), Mārupē, Mārupes novadā, īpašnieku, 

saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīspadsmit lapām (pielikums Nr.14).  

 

15. 

Par nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120027) 

detālplānojuma 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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna 

Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760120027 teritorijai. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/8-2021 un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760120027) teritorijai 1,97 ha platībā. 

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

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

ar nekustamā īpašuma “Jaunkaimiņi”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120027)  

īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divpadsmit lapām (pielikums Nr.15).  

 

16. 

Par nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot nekustamā īpašuma “Dārzābeles-1”, Vētras, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120064) 

detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, kas nodrošināma atbilstoši normatīvajam 

regulējumam par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un ievērojot ārkārtējās 

situācijas laikā piemērojamo normatīvo regulējumu Covid 19 infekcijas izplatības un seku 

pārvarēšanas jomā. 

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

nosūtīt detālplānojuma izstrādātājam, ievietot Mārupes novada tīmekļa vietnē www.marupe.lv  

un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīspadsmit lapām (pielikums Nr.16). 

 

17. 

Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2021” ietvaros 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  1 

(Andrejs Kirillovs), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai konkursa “Mārupe - mūsu mājas 2021” ietvaros šādām privātpersonām: 

 

RĪCĪBĀ “SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES” 

 

Nr. Iesniedzējs Projekts Piešķirtais 

finansējums 

Saņemtais 

balsu skaits 

iedzīvotāju 

balsojumā 

1. Gunta Siliņa-

Jasjukeviča 

Tradīciju skola 2021 – ražas svētki 

Rudenāji 

2 500,00 EUR 215 

2. Biedrība 

„Jaunmārupe 

skrien!” 

Tautas skrējiens „Mārupe 2021” 2 499,10 EUR 184 

3. Biedrība “Sporta 

klubs Virsotne” 

Drošs skrituļslidotājs – vesels 

skrituļslidotājs!  

Drošas skrituļslidošanas skola– 

apmācība, pilnveidošana, drošība uz 

slidām. 

2 466,00 EUR 174 

4. Elīna Puncule Rūdīšanās un aukstumpeldes Mārupes 

novadā 2021 

2 500,00 EUR 173 

5. Džudo klubs 

Mārupe, Biedrība 

Hokeja diena Mārupē ar Georgiju 

Pujacu 

2 459,50 EUR 163 

6. Biedrība “Biznesa 

Vēstniecība” 

Post Covid retrīts mārupiešiem 2 500,00 EUR 136 

7. “FoxVision”, SIA Ģimenes pārgājiens “Ekspedīcija” 2 350,00 EUR 135 

8. Jēkabs Tutiņš 

 

Muzikālās jaunrades attīstība Mārupes 

novadā (2.kārta) 

2 500,00 EUR 121 

9. Gita Freipiča Ilgspējīga apģērba radīšana – praktiskas 

šūšanas nodarbības bērniem un 

jauniešiem! 

2 359,40 EUR 100 

http://www.marupe.lv/


10. Janta Jasjukeviča Muzikāli dramaturģiska performance - 

Pasaules rašanās 

2 500,00 EUR 92 

PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS KOPĀ: 24 634,00 EUR  

 

RĪCĪBĀ “MAZA MĒROGA INFRASTRUKTŪRA” 

 

Nr. Iesniedzējs Projekts Piešķirtais finansējums 

1. Lidija Rozentāle “Autostāvvietas Mazcenu 17” 10 000,00 EUR 

2. EDAT, SIA Interaktīvā ātruma mērīšanas 

ceļa zīme drošākai Mārupei 

9 974,59 EUR 

PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS KOPĀ: 19 974,59 EUR 

 

2. Atteikt piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem, kuru pieteikumi Nolikuma 32.punkta kārtībā 

pārsniedz Nolikuma 5.2.punktā paredzēto kopējo finansējuma summu rīcībā “Sabiedriskās 

aktivitātes”: 

 

Nr. Iesniedzējs Projekts Pieprasītais 

finansējums 

Saņemtais 

balsu skaits 

iedzīvotāju 

balsojumā 

1. Biedrība “Mārupes 

uzņēmēji” 

Praktiskā uzņēmējdarbība: video 

lekciju cikls “Mārupes uzņēmēji - 

Mārupes ģimnāzistiem” 

2 460,00 EUR 90 

2. Biedrība “Izglītības 

attīstībai” 

Veselīga dzīvesveida un gatavošanas 

darbnīca skolēniem “Eko Šmeko” 

2 453,75 EUR 76 

3. Lauma Stroža “Naudas skola” - finanšu pratības 

veicināšanas nodarbības pirmsskolas 

bērniem 

2 500,00 EUR 63 

4. “MJB”, SIA Jaunā ceļotāja skola 2 138,00 EUR 60 

5. Drošas 

velobraukšanas 

skola, SIA 

 

 

“Kā audzināt veiksmīgus un laimīgus 

jaunos sportistus” 

Bezmaksas semināru cikls sporta 

psiholoģijā vecākiem. 

2 485,00 EUR 38 

6. Maira Vanaga Finanšu pratības lekciju cikls Mārupes 

novada iedzīvotājiem “Par finansēm 

viegli” 

2 500,00 EUR 34 

 

3. Ievērojot konstatējošajā daļā minēto, valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai projektu konkursa 

“Mārupe – mūsu mājas 2021” ietvaros, īstenojot projektu “Tautas skrējiens “Mārupe 2021””, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14a) apakšpunktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu, otrās 

daļas 4.1.punktu, trešo daļu, trešo prim daļu,  atļaut bez atlīdzības: 

3.1. Biedrībai “Jaunmārupe Skrien!” 2021.gada 30.maijā laikā no plkst. 07:00 līdz 15:00 

Jaunmārupes pamatskolas stadionā Īvju ielā 5/7, Jaunmārupē, Mārupes organizēt publisku 

pasākumu “Tautas skrējiens “Mārupe 2021””. Drošības nodrošināšanai pasākuma norises 

laikā bez atlīdzības no plkst. 10:30 - 12:30 norīkot divas policijas ekipāžas. 

3.2. SIA “FoxVision”  20.06., 04.07, 11.07, 18.07 un 25.07.2021. nodrošināt bezatlīdzības 

piekļuvi dienas centra "Skulte" tehniskajam nodrošinājumam, Skultes ielā 31, Skultē, 

Mārupes novadā. 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram: 

4.1. Līdz 2021.gada 15.aprīlim slēgt līdzdarbības līgumus ar 1.punktā minētajām 

privātpersonām.  

4.2. Slēgt līgumu ar: 



4.2.1. biedrību Jaunmārupe skrien par Jaunmārupes pamatskolas stadionā Īvju ielā 5/7, 

Jaunmārupē nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Tautas skrējiena “Mārupe 2021”” 

norises laikā; 

4.2.2. SIA “FoxVision” par bezatlīdzības piekļuvi dienas centra "Skulte" tehniskajam 

nodrošinājumam, Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes novadā pasākuma “Ģimenes 

pārgājiens “Ekspedīcija” norises laikā. 

4.3. Norīkot divas policijas ekipāžas “Tautas skrējiena “Mārupe 2021”” norises laikā. 

5. Konkursa rezultātus publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.aprīlim. 

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

18. 

Par tiesību piešķiršanu nomāt pašvaldības telpas Skultes ielā 17-3, Skultē, Mārupes novadā, 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše 

A.Puide interesējas, kā mēs tikām pie nomas maksas? 

M.Bojārs norāda, ka to aprēķināja grāmatvedība. 

N.Millere interesējas, vai šajā gadījumā nevajadzēja sludināt konkursu? 

G.Sušiņina paskaidro, ka šis ir izņēmums, jo Ministru Kabineta noteikumos ir noteikts, ka veselības, 

izglītības un sporta nozarēs nav jārīko konkurss. Agrāk mēs rīkojām konkursu, bet šie Ministru Kabineta 

noteikumi attiecībā uz doktorātiem mums tiek piemēroti pirmo reizi, tāpēc konkursu nesludinam. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita 

Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Skultes ielā 17-3, Skultē, Mārupes novadā, kadastra        Nr.8076 900 

3533,  telpu ar kopējo platību 62,8 m2  nomas tiesības Ausmai Ānei, ģimenes ārsta prakses numurs 

807600001, nosakot nomas maksu 35,80 euro (trīsdesmit pieci euro 80 centi) mēnesī bez PVN, 

veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam slēgt nomas līgumu ar Ausmu 

Āni, ģimenes ārsta prakses numurs 807600001 par nekustamā īpašuma Skultes ielā 17-3, Skultē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 900 3533,  telpu ar kopējo platību 62,8 m2  nomu uz 10 

gadiem. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.18). 

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

19.1. 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), (Guntis 

Ruskis 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.19.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Ē.A., personas kods ___, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2021. gadā, saskaņā 

http://www.marupe.lv/


ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas 

saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk 

kā 50% apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu ar E.A., 

personas kods ___, likumisko pārstāvi (māti) K.A., personas kods ___, un biedrību “Mārupes 

BMX klubs”, reģistrācijas Nr.40008158108. 

3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas                                        

Nr.40008158108, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. E.A., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods ___, un biedrībai 

“Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr.40008158108, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.A., personas kods ___, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods ___, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 

reģistrācijas Nr.40008158108, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā 

daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.19.1). 

 

19.2. 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), (Guntis 

Ruskis, 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.19.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.  Piešķirt E.R., personas kods ___, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2021. gadā, saskaņā 

ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas 

saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk 

kā 50% apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu ar E.R., 

personas kods ___, likumisko pārstāvi (māti) I.R., personas kods ___, un biedrību “Mārupes BMX 

klubs”, reģistrācijas Nr.40008158108. 

3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas                                        

Nr.40008158108, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. E.R., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods ___, un biedrībai 

“Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr.40008158108, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.R., personas kods ___, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods ___, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 

reģistrācijas Nr. 40008158108, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā 

daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 



7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.19.2). 
 

20. 

Par saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Grozījumi 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” precizēšanu 

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, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2021 “Grozījumi 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”, precizētajā redakcijā saskaņā ar  

pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

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

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

“Latvijas Vēstnesis”. 

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

 

21. 

Par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide, 

Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita 

Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt, ka Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-motokross” piecu posmu, “Mārupes Lielais 

motokross” viena posma un Mārupes kausa izcīņa “Mini-motokross komandām” organizēšana ir 

nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-motokross” piecu posmu, “Mārupes Lielais 

motokross” viena posma un Mārupes kausa izcīņa “Mini - motokross komandām” organizēšanai 

līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada domes budžeta līdz 8 000,00 euro (astoņi 

tūkstoši euro) apmērā. 

2. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa 

izcīnas sacensību “Mini-motokrosā” piecu posmu, “Mārupes Lielais motokross” viena posma un 

Mārupes kausa izcīņa “Mini-motokross komandām” organizēšanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2021. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem ”, 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-motokross” piecu posmu, 

“Mārupes Lielais motokross” viena posma un Mārupes kausa izcīņa “Mini-motokross 

komandām” organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā dažādu vecumu 

grupām, atbilstoši Pasākuma organizēšanas prasībām saskaņā ar 2.pielikumu un 3.pielikumu. 



4. Atzīt, ka Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšana ir 

nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

5. Paredzēt Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanai 

līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada domes budžeta līdz 6 000,00 euro (seši 

tūkstoši euro) apmērā. 

6. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas 

Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbola fināla posma organizēšanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2021. gadā”, saskaņā ar 4.pielikumu. 

7. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām saņemt 

pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales volejbola fināla posma 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā, atbilstoši Pasākuma 

organizēšanas prasībām saskaņā ar 5.pielikumu. 

8. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

9. Informāciju publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

10. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.21). 

 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

22. 

Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas iecelšanu amatā 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

K.Ločs ziņo, ka ir sagatavots lēmumprojekts par pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājas 

iecelšanu amatā. Decembra sēdē tika apstiprināts nolikums par Mārupes novada pašvaldības 

pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlasi, janvārī tika izveidota konkursa 

komisija. Konkurss noritēja trīs kārtās, 11.februārī konkursa atlases komisija virzīja pretendenti 

apstirpināšanai uz Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un uz apstiprināšanu domes sēdē. 16.martā 

no IZM tika saņemts apstiprinājums par to, ka Inesi Šīmani saskaņo kā pirmskolas izglītības iestādes 

vadītāju. Viņai ir nepieciešamās kompetences un visos reģistros atbilst šim amatam.   

I.Šīmane norāda, ka esmu ļoti optomistiski noskaņota, neskatoties uz kaut kādām baumām. Es vēlos sevi 

pierādīt un būšu pateicīga, ja dosiet šādu iespēju un piekrišanu. Man jau ir domas uz priekšu, ko es 

gribu darīt un kā mēs sevi pozicionēsim Mārupē un Latvijā. Ir skaidras vīzijas, kas  ir pirmie darāmie 

darbi saistībā ar kolektīvu, pedagoģisko procesu.  

M.Bojārs aicina I.Šīmani pastāstīt vairāk par savu vīziju, kā darboties. 

I.Šīmane norāda, ka kā prioritāti lieku saskarsmi ar esošo kolektīvu, vietnieku. Šajā iestādē ir jau 

astoņas grupas, kas pāries 1.septembrī, vai kad tiks dibināta iestāde. Noteikti ir labas tradīcijas un 

ieradumi, kuri man ir jāapgūst kā ienācējam kolektīvā. Jāveido kolektīvs, noteikti jādomā par materiālās 

bāzes nodrošināšanu, par labu, drošu vidi bērniem, gan emocionālo, gan fizisko. Protams, sakārtot 

dokumentāciju ir mans pamatdarbs, bet domāju, ka vairāk jāorientējas uz saskarsmi un labvēlīgas vides 

izveidošanu gan bērniem, gan darbiniekiem. 

N.Orleāns jautā K.Ločam, ko šis cilvēks darīs, ja tur nekas vēl nav gatavs? Ko šis cilvēks darīs visu šo 

pārbaudes laiku? 

K.Ločs dara zināmu, ka darbu ir daudz, jo nepieciešams organizēt visus pasākumus, kas saistīti ar 

personāla atlasi. Tas nav viegls process un aizņem daudz laika. Jāsagatavo visi dokumenti, lai reģistrētu 

iestādi, jāplāno un jāorganizē inventāra lietas, jāatlasa potenciālie pretendenti. Ir liels sagatavošanās 

process, lai iestāde septembrī/oktobrī varētu sākt strādāt. 

E.Jansons norāda, ka ir saprotams, ka vadītāja ir apstiprināta ministrijā, ir saņēmusi atbalsta vēstuli 

un mums kā deputātiem lemšana ir ļoti maza. Kā I.Šīmanei pašai liekas par bērnudārza atrašanās vietu, 

drošu vidi, labiem klimatiskiem apstākļiem? Vai ir saprotams, kur tas bērnudārzs atradīsies un kādi 

trokšņi un smakas ir tur apkārt? 

I.Šīmane dara zināmu, ka ar Jaunmārupi esmu cieši skaistīta jau vairākus gadus, jo braucu garām uz 

Mūzikas skolu. Varbūt varēja būt kaut kur mežā, bet domāju, ka infrastruktūra nekaitēs bērniem. Kaitēs 

ne vairāk, kā ja būtu citā vietā, kas nav mežā. Es nevaru ietekmēt atrašanās vietu, esmu strādājusi Rīgā, 

kur situācija ir daudz bēdīgāka. Neuzskatu šo par īpašu problēmu. 

J.Lībietis interesējas, kurš izvērtēs pārējo personālu? 
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I.Šīmane dara zināmu, ka pārējo personalu izvērtēšu es pārrunās, ir arī normatīvie dokumenti, kas 

nosaka, kādā kārtībā darbinieki tiek pieņemti darbā, ir personāla atlases kārtība. Es ar savu atbalsta 

komandu izvērtēšu, pieredze man ir diezgan liela, par to es neuztraucos. 

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, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis 

Zeltīts), „pret”  1 (Normunds Orleāns),  „atturas”  4 (Edgars Jansons, Nadīna Millere, Anita Vintere, 

Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iecelt Inesi Šīmani, personas kods ___, Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zīļuks” vadītājas amatā. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Inesi Šīmani. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.22). 

 

23. 

Par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis 

Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  3 (Normunds Orleāns, 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2021.gada 1.maiju Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” izveidot jaunas 

amata vietas: 

1.1. vienu amata vietu  lietvedis (profesijas kods 3341 04) 18.3.saime, II līmenis, 7.mēnešalgu 

grupa. 

1.2. vienu amata vietu vadītāja  vietnieks saimnieciskajā darbā (klasifikatora kods 1112 37) 

3.saime III līmenis, 10.mēnešalgu grupa. 

2. Ar 2021.gada 1.jūnija Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”  izveidot vienu 

jaunu amata vietu vadītāja  vietnieks izglītības jomā (profesijas kods 1345 04, pedagoģiskais 

darbinieks). 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.23). 

  

24. 

Par Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

P.Pikšes iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

N.Orleāns jautā, vai tiešām viss ir sakārtots no attīstības un vides jautājumiem, ka šajā pavasara laikā, 

kad visi ceļi ir sliktā stāvoklī, ir jāiet atvaļinājumā? Pēc trīs mēnešiem ir vēlēšanas, pēc tām tad var arī 

iet atvaļinājumā, jānostrādā godprātīgi. Uzskatu, ka tagad nav īstais laiks, lai P.Pikše ietu 

atvaļinājumā. 

D.Štrodaha norāda, ka ikvienam, saskaņā ar Darba likumu, ir tiesības uz atvaļinājumu un nav jāapelē 

pie goda prāta un sirdsapziņas. Cilvēkam ir laiks, cik viņš var strādāt un ir jāatpūšas. 

N.Orleāns papildina, ka atvaļinājumā iet nevis kad grib, bet vasarā. Tagad ir jāstrādā, ceļi ir beigti, 

kanalizācija beigta, viss ir beigts. Tagad ir visvairāk darba. Atvaļinājumā ir jāiet, bet ar prātu.  

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis 

Ruskis, Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), (Pēteris Pikše, kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 



nepiedalās), „pret”  2 (Edgars Jansons, Normunds Orleāns),  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājam Pēterim Pikšem 

piešķirt apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu divas kalendāra nedēļas, neieskaitot svētku dienas no 

2021.gada 29.aprīļa līdz 2021.gada 15.maijam un divas kalendāra nedēļas no 2021.gada 27.maija 

līdz 2021.gada 9.jūnijam par nostrādāto laika periodu no 2020.gada 26.jūnija līdz 2021.gada 

25.jūnijam. 

2. Aizejot ikgadējā atvaļinājumā, Mārupes novada domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājam Pēterim Pikšem izmaksāt vienreizēju pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu 

reizi kalendārā gadā. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.24). 
 

25. 

Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2021. – 2023.gadam apstiprināšanu 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Anita 

Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  6 (Nadīna Millere, Edgars Jansons, Andris Puide, Normunds Orleāns, 

Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2021. – 2023.gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam finansējumam 

kārtējam gadam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.25). 

 

26. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.13/2017 

“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē” 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

N.Millere vērš uzmanību, ka komitejās teicāt, ka pie Jums ir vērsušies uzņēmēji – rakstiski vai mutiski? 

M.Bojārs dara zināmu, ka vērsās rakstiski. 

N.Millere jautā, vai varat nosaukt, kas tie par uzņēmējiem? 

M.Bojārs norāda, ka nosaucu jau komitejās, no galvas visus neatceras. Tas bija pludmales volejbols, 

sporta centrs Daugavas ielā, ledus halle. Precīzi SIA tagad nevaru nosaukt. Tās ir tās sporta būves, kas 

vērsās. Vēl šie noteikumi attiecas arī uz divām tenisa hallēm - Jaunmārupē un Vārpu ielā. Kopā uz 

pieciem uzņēmumiem, kuri sakarā ar valdības noteikumiem nestrādā.  

A.Puide vērš uzmanību, ka teicāt - ja šie pakalpojumi nestrādā, bet lēmumprojektā rakstīts - “ja tika 

sniegti par maksu vismaz vienu gadu pirms”. Varbūt tur vajag precizēt, ka līdz Covid periodam? Un 

otrs – “kas funkcionāli paredzēti izmantošanai sporta pakalpojumu sniegšanai”. Tas ir domāts, ja 

noliktavā izveidots tenisa korts un tur spēlēja par maksu tenisu, tad arī tos atbrīvosim no nodokļu 

samaksas 90% apmērā?  

G.Sušiņina paskaidro, ka pirmajam A.Puides jautājumam ir taisnība. Tur ir jāprecizē, mēs visu laiku 

skatāmies pirms atvieglojuma pieprasīšanas, bet atvieglojums tiek pieprasīts šobrīd. Pakalpojumi netiek 

sniegti jau vismaz trīs, četrus mēnešus. Līdz ar to tā redakcija ir pilnīgi nekorekta.  

A.Puide norāda, ka iekavās rakstīts “kas funkcionāli paredzēti izmantošanai sporta pakalpojumu 

sniegšanai”. Vai tas domāts arī par ēkām, kas sākotnēji nav būvētas kā sporta ēkas, bet funkcionāli tiek 

izmantotas kā sporta ēkas? 

G.Sušiņina paskaidro, ka šeit ir domāts tieši ar kodu. Ēka tikai ar kodu, savādāk nevar būt. No sākuma 

tā redakcija arī tapa, ka kods nav norādīts.  



Šis lēmums ir precizējams un šodien nav virzāms apstiprināšanai. Varam tagad precizēt un likt katru 

teikumu uz balsošanu, vai arī tas būs uz vēlāku laiku. Jebkurā gadījumā, nodokļa maksātājam tas neko 

nemainīs, jo nodokļu termiņi ir atlikti un šie saistošie noteikumi ar atrunu par Covid likumu, viņi tiek 

publicēti uzreiz pēc pieņemšanas atvieglotajā procedūrā. Tiek publicēti uzreiz, nav nepieciešama 

saskaņošana ar VARAM. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 1 balsi „par” (Edgars Jansons), „pret”  1 (Andris Puide),  „atturas”  15 (Mārtiņš 

Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, A Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, 

Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, 

Raivis Zeltīts, Anita Vintere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

1. Nepieņemt lēmumu Nr.26 sagatavotajā redakcijā. 
2. Nepieņemtais lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.26). 

 

27. 

Par sadarbību Aviācijas muzeja izveidē un attīstībā Mārupes novadā 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

A.Puide izsaka paldies, ka esmu iekļauts darba grupā, bet man nekad nav paticis strādāt darba grupās, 

ja es pēc tam nespēju lēmumu ietekmēt. Speciālistu ir pietiekami daudz, domāju, ka bez manis var iztikt. 

Ja nu kolēģi uzskata, ka bez manis nevar iztikt un grib, lai esmu darba grupā, tad protams varu 

piedalīties. Bet ne piedalīšanās pēc. 

M.Bojārs norāda, ka A.Puidi aicina, zinot viņa nopietno attieksmi. Darba grupai ir priekšlikumi, 

lēmumu tik un tā pieņem dome balsojot. 

A.Puide norāda, ka tieši par to arī runāju, var strādāt vai nestrādāt, bet dome pēc tam ar vairākumu 

pieņems lēmumu, kā gribēs dome, nevis darba grupa. 

M.Bojārs jautā A.Puidem, vai viņš atsauc savu dalību darba grupā, vai lai paliek kā ir? 

A.Puide dara zināmu, ka viņš paliek darba grupā. 

N.Orleāns norāda, ka pārējie līgumsadarbības partneri nemaz nezina, ka šodien tiek pieņemts šāds 

lēmums. Ar viņiem neviens nav runājis, ne ar lidostu, ne ar satiksmi, ne ar pašu kolekcionāru. Visiem 

pēc tam būs jānāk daļā, bet viņi nemaz nezina. Viņi ir jāpaaicina. Ir kaut kā pilnīgi jocīgi. 

M.Bojārs norāda, ka viss ir ļoti pareizi. Ir šie dalībnieki, kas ir, viņi izteica vēlmi veidot šo biedrību, 

pašvaldībai ir jāizsaka sava attieksme. Mēs savu attieksmi varam izteikt pieņemot tikai attiecīgu 

lēmumu.  

N.Orleāns jautā vai tikai šādu lēmumu? 

M.Bojārs norāda, ka šādu lēmumu. Mēs vēlamies, lai Mārupē būtu šis Aviācijas muzejs. Mēs esam par 

to, ka esam šajā biedrībā. Par finansējumu diskutēsim darba grupā. 

N.Millere norāda, lai gan uzskatu, ka komisija tika izveidota pēdējā brīdī, mums bija laiks četrus gadus 

to darīt. Zināmā mērā tā ir tāda ugunsgrēka dzēšana. Tomēr uzskatu, ka domes vadībai bija jāpiedāvā 

iepriekš darboties deputātiem un strādāt tiem, kas vēlas. Es uzskatu, ka ir daudz laika pazaudēts, lieta 

tika novilcināta. Darīsim, ko varēsim, ja reiz esam iekļauti darba grupā. 

D.Štrodaha papildina, ka gribētu šajā jautājumā oponēt N.Milleres paustajam, ka kaut kas ir 

novilcināts. Katram bija iespēja un mēs visi to zinājām, un ugunsgrēku šoreiz radīja pats lidaparātu 

īpašnieks. Bet man prieks, ka tas tomēr kaut kā virzās uz priekšu. Mēs katrs varējām, ja gribējām, šo 

lietu virzīt un interesēties visus šos četrus gadus. Darba grupa ir ļoti zinoša un varoša, un ceru, ka šo 

muzeju mēs kopā radīsim. 

M.Bojārs papildina, lai muzeju veidotu, ir nepieciešama ne tikai griba un vēlme. Tādā veidā, kāds viņš 

ir, muzejs darbojas jau vairākus gadus. Tagad ar lidostas plānotām būvniecībām muzejs ir jāpārnes uz 

citu vietu. Īpašnieks grib saglabāt savas īpašuma tiesības uz eksponātiem, tās ir viņa tiesības. Smagākais 

jautājums, kas būs jāskatās, ir finansējuma piešķiršana muzeja pārvietošanai. Covid krīze šo jautājumu 

ir ļoti negatīvi ietekmējusi, finansējums tagad nav nevienam. Sarunas būs smagas, situācija ir smaga, 

bet domāju, ka kaut kādu kompromisu mēs radīsim. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, 



Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Andrejs Kirillovs, Anita Vintere), „pret”  1 (Jānis 

Lībietis),  „atturas”  1 (Raivis Zeltīts), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2016.gada 31.augusta lēmumu Nr. 23, sēdes protokols Nr.9. 

2. Turpināt sadarbību starp Mārupes novada domi, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, reģ. nr. 

40003028055 , SIA “F. Candera Jauno lidotāju klubs”, reģ.nr. 40003018856 un biedrību 

“F.Candera Aviācijas tehnikas muzejs”, reģ.nr. 40003324450. 

3. Iestāties biedrībā “F.Candera Aviācijas tehnikas muzejs”, reģ.nr. 40003324450 kopā ar 

sadarbības partneriem - VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”, reģ. nr. 40003028055 , SIA “F. 

Candera Jauno lidotāju klubs”, reģ.nr. 40003018856.  

4. Par Mārupes novada pašvaldības finansiālu vai mantisku ieguldījumu biedrībā pieņemt 

atsevišķu domes lēmumu.  

5. Lai nodrošinātu Mārupes novada domei kompetenta atzinuma pieejamību pirms katra 

sadarbības veicināšanai nepieciešama lēmuma pieņemšanas, kā arī lai veicinātu operatīvu 

informācijas apmaiņu starp domes izpildvaru un lēmējvaru sadarbības iespēju apspriešanas 

ietvaros, izveidot darba grupu šādā sastāvā:  

5.1.  Darba grupas vadītājs  - Mārupes novada domes administrācijas Attīstības nodaļas 

vadītāja Ilze Krēmere; 

5.2.  Darba grupas locekļi: Mārtiņš Bojārs, Normunds Orleāns, Nadīna Millere, Andrejs 

Kirillovs, Andris Puide. 

5.3.  Darba grupas locekļu pilnvarojuma laiks līdz 2021.gada 1.jūlijam 

6. Darba grupa  darbojas koleģiāli tās vadītāja noteiktajā kārtībā. 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.27). 
 

28. 

Par Jaunmārupes stadiona nodošanu Nacionālo Bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 

lietošanā 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

G.Ruskis izsaka padies vadībai par ātro reaģēšanu, jo sarkanā zīme pie Jaunmārupes sporta centra, 

kas neļāva iedzīvotājiem apmeklēt stadionu, ir noņemta. Cerams arī dežurants ņems vēŗa un nedzīs ārā 

no laukuma publiski norādītajos laikos. Es ceru, ka lēmums, ko pieņemsism, neatņems iedzīvotājiem 

iespēju apmeklēt sporta centra objektus. Vasarā sekosim tam līdzi, lai nav situācija, ka dēļ 

Nacionālajiem Bruņotajiem Spēkiem (NBS), kuriem iedota puse laukuma, iedzīvotāji stāv aiz sētas un 

noraugās uz to. Ja visiem vietas pietiek, tad labi, ja NBS dēļ netiek laukumā, tad nav labi. 

N.Millere piebilst, ka balsojumā atturēsies, jo kamēr nav sakārtoti jautājumi ar iedzīvotājiem, man 

nekas nav pret NBS, bet uzskatu, ka vispirms ir jāatrisina jautājumi ar iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir 

primāri, pēc tam var laist pārējos. 

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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  3 (Andrejs Kirillovs, 

Guntis Ruskis, Nadīna Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot pašvaldības nekustamo īpašumu  - pusi no futbola laukuma Īvju ielā 5 (Jaunmārupes 

pamatskolas stadions), Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kad.nr. 80760110084, Nacionālo 

Bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecībai bezatlīdzības lietošanā laika posmā no 2021.gada 

1.aprīļa līdz 1.septembrim  divas reizes nedēļā līdz divām stundām, Mārupes Sporta centru 

noteiktajos laikos saskaņā ar grafiku sporta treniņu un spēļu  organizēšanai.  

2. Mārupes novada domes izpilddirektoram K.Ločam slēgt ar Nacionālo Bruņoto spēku 

Nodrošinājuma pavēlniecību patapinājuma  līgumu.  

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.28). 

 
 

Priekšsēdētāja iesniegtais lēmumprojekts 



 

29. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Jānis Lagzdkalns, Ira Dūduma, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Anita 

Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  5 (Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, 

Jānis Lībietis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.29). 

 

 

Domes sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.14:30. 

 

Domes priekšsēdētājs ziņo, ka komiteju sēdes notiks 2021.gada 21.aprīlī, plkst.10:00, 11:00, 14:00.       

Domes sēde notiks 2021.gada 28.aprīlī, plkst.13:00. 

 

Pielikumā apstiprināti 57 (piecdesmit septiņi) domes sēdes lēmumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                              Mārtiņš Bojārs 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:                              Kristīne Štrāla 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 25.martā 

 

 

 

 


