SĒDES PROTOKOLS
Mārupē
2021.gada 28.aprīlī

Nr.5

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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs, Guntis Ruskis – kavē.
Domes sēdē nepiedalās deputāti: Edgars Jansons, Anita Vintere
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 36.jautājumu “Par galvojuma sniegšanu AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”
aizņēmumam” pieslēgsies AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Ivars Punculis un
izpilddirektore Dace Šveide.
Uz darba kārtības 40.jautājumu “Par zaudējumu atlīdzināšanu” pieslēgsies Žanis Cibuļskis.
Domes sēdi protokolē:
Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla
Darba kārtība:
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu. (10 gab.)
2. Par adreses piešķiršanu. (3 gab.)
3. Par adreses maiņu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi.
5. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. (2 gab.)
6. Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
7. Par zemesgabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu.
8. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
9. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. (10 gab.)

10. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
11. Par adreses maiņu.
12. Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, Nr.8076 900 3635,
atsavināšanu.
13. Par zemes gabala, ar kadastra Nr.8076 011 0560, Pļavu ielā 6, Jaunmārupē, Mārupes novadā,
atsavināšanu.
14. Par Mārupes novada pašvaldības izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”.
15. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai.
16. Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Kampas-1” (kadastra Nr. 80760120120), Vētras,
Mārupes novads, detālplānojuma realizācijas kārtībā.
17. Par nekustamā īpašuma Mazā Mežmaļu iela, kadastra Nr. 80760120673, teritorijā esoša ceļa
uzņemšanu pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
18. Par nekustamā īpašuma “Paleju ielas daļa”, kadastra Nr. 80760030023, teritorijā esoša ceļa
uzņemšanu pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
19. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
20. Par finansiālu atbalstu sportistam. (3 gab.)
21. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. (2 gab.)
22. Par papildus 1.klašu atvēršanu 2021./2022.mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzijā.
23. Par precizējumiem Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.25
(prot.Nr.22) “Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”
izveidošanu”.
24. Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikuma apstiprināšanu.
25. Par vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas maiņu un
nepieciešamajām organizatoriskajām izmaiņām.
26. Par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”.
27. Par Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2021./2022., 2022./2023. un
2023./2024.mācību gadam saskaņošanu.
28. Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2021.gadā.
29. Par brīvpusdienu nodrošināšanu.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
30. Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos
Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”.
31. Par privātpersonu līdzmaksājumu atcelšanu Mārupes novada Sporta centram.
32. Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela 33 zemes ierīcības projekta izstrādes izdevumu
apmaksu.
33. Par zemes gabala daļas iznomāšanu informatīvā stenda (izkārtnes) uzstādīšanai.
34. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā un nomas līguma slēgšanu.
35. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada Domes 2020.gada 22.decembra
saistošajos noteikumos Nr.29/2020 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada budžeta
apstiprināšanu”” pieņemšanu.
36. Par galvojuma sniegšanu AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam.
37. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Kungu ielas pārbūve, Tīrainē,
Mārupes novadā” ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid19 izplatību.
38. Par Mārupes novada domes 2020. gada pārskata apstiprināšanu.
39. Par jaunu amata vietu izveidošanu Jaunmārupes pamatskolā.
40. Par zaudējumu atlīdzināšanu.
Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
41. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada domes administrācijas struktūrvienībā
Attīstības nodaļā.
42. Par finansiālu atbalstu sportistam.

Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par priekšsēdētāja iesniegtajiem
lēmumprojektiem.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Iekļaut domes sēdes darba kārtībā un izskatīt domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus.
Sēdes vadītājs M.Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
2. Vienojas atklāt domes sēdi.
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

1.1.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Liliju iela 60, kadastra Nr.8076 003
1058, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2509, 0,1278 ha platībā un t.sk. ēkai
atstāt spēkā esošo adresi Liliju iela 60, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2509, 0,1278 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2510, 0,1200 ha platībā adresi
Liliju iela 60A, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2510, 0,1200 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2511, 0,0315 ha platībā
nosaukumu Liliju iela, Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2511, 0,0315 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.1.1).

1.2.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mazā Dravnieku iela 3, kadastra
Nr.8076 007 2052, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var
mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3432, 0,1256 ha platībā un t.sk. ēkai
atstāt spēkā esošo adresi Mazā Dravnieku iela 3, Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3432, 0,1256 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3433, 0,0422 ha platībā
nosaukumu Mazā Dravnieku iela , Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3433, 0,0422 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.2).

1.3.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Mazā Dravnieku iela 8, kadastra
Nr.8076 007 2048, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var
mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3434, 0,1466 ha platībā un t.sk. ēkai
atstāt spēkā esošo adresi Mazā Dravnieku iela 8, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3434, 0,1466 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3435, 0,0276 ha platībā
nosaukumu Mazā Dravnieku iela , Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3435, 0,0276 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.

7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.3).
1.4.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Vīnkalnu iela 1, kadastra Nr.8076 006
0264, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0404, 0,1711 ha platībā atstāt spēkā
esošo adresi Vīnkalnu iela 1, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0404, 0,1711 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0405, 0,0375 ha platībā
nosaukumu Vīnkalnu iela , Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0405, 0,0375 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 006 0406, 0,0413 ha platībā
nosaukumu Bašēnu ceļš , Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0406, 0,0413 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.1.4).
1.5.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 70, kadastra Nr.8076
003 0708, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc
zemes iemērīšanas dabā).

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2518, 0,1613ha platībā un t.sk. ēkai
atstāt spēkā esošo adresi Penkules iela 70, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2518, 0,1613 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2517, 0,0401 ha platībā
nosaukumu Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2517, 0,0401 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
7. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.5).
1.6.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs 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, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Saules iela 11, kadastra Nr.8076 003
1367, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā), papildinot 2005.gada 26. oktobrī apstiprināto “Mārupes pagasta nekustamā
īpašuma Zeltiņu iela 119 detālplānojumu”.
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2512, 0,1762 ha platībā atstāt spēkā
esošo adresi Saules iela 11, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2512, 0,1762 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2513, 0,1334 ha adresi Saules
iela 14, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2513, 0,1334 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.1.6).
1.7.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns,
Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:

Pieņemt lēmumu Nr.1.7 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Saules iela 10, kadastra Nr.8076 003
1369, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā), papildinot 2005.gada 26. oktobrī apstiprināto “Mārupes pagasta nekustamā
īpašuma Zeltiņu iela 119 detālplānojums”.
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2514, 0,1300 ha platībā atstāt spēkā
esošo adresi Saules iela 10, Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2514, 0,1300 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2515, 0,1254 ha adresi Saules
iela 12, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2515, 0,1254 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2516, 0,0460 ha nosaukumu
Saules iela, Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2516, 0,0460 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.1.7).
1.8.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Vētrās, “Indriķi”, kadastra Nr.8076 012 0232,
zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0900, 0,1202 ha adresi
“Nameji”, Vētras, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0900, 0,1202 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0901, 0,1262 ha adresi
“Indriķi”,Vētras, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0901, 0,1262 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0902, 0,1272 ha adresi
“Ēvaldi”, Vētras, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0902, 0,1272 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0903, 0,1330 ha adresi “Jāzepi”,
Vētras, Mārupes novads.
9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0903, 0,1330 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).

10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0904, 0,0935 ha nosaukumu
Indriķu iela, Vētras, Mārupes novads.
11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0904, 0,0935 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
13. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
14. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
15. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.8).
1.9.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Jaunmārupē, “Vindēni-1”, kadastra Nr.8076
011 0379, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc
zemes iemērīšanas dabā).
2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1776, 0,3510 ha atstāt spēkā esošo
adresi “Vindēni A” Jaunmārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1776, 0,3510 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1777, 0,3510 ha adresi “Vindēni
B” Jaunmārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1777, 0,3510 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).
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.1.9).
1.10.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu,
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.1.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Pilskalnu iela 3, kadastra Nr.8076 007
1667, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3443, 0,1023 ha platībā
nosaukumu Pilskalnu iela , Mārupe, Mārupes novads.
3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3443, 0,1023 ha platībā zemes
lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101).
4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3444, 0,0450 ha platībā
nosaukumu projektētā iela, Mārupe, Mārupes novads.
5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 3444, 0,0450 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 3445, 0,1161 ha platībā adresi
Pilskalnu iela 3A , Mārupe, Mārupes novads.
7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3445, 0,1161 ha platībā zemes
lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
8. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3446, 0,1161 ha platībā atstāt spēkā
esošo adresi Pilskalnu iela 3 , Mārupe, Mārupes novads.
9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3446, 0,1161 ha platībā zemes
lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3447, 0,1200 ha platībā adresi
Pilskalnu iela 1A , Mārupe, Mārupes novads.
11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3447, 0,1200 ha platībā zemes
lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
13. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
14. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
15. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.10).
2.1.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt rindu mājai adresi atbilstoši zemei Cērpu iela 3, Mārupe, Mārupes novads.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Cērpu iela 3, Mārupē, Mārupes novadā, rindu mājas telpu grupām
adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu
grupas)
projekta
numurs
1
Cērpu iela 3 - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Cērpu iela 3 - 2, Mārupe, Mārupes novads
3
Cērpu iela 3 - 3, Mārupe, Mārupes novads
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.1).

2.2.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs 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, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt pasta sūtījuma šķirošanas ēkai ar kadastra apzīmējumu 80760020007257, adresi Mazā
Gramzdas iela 9A, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads.
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.2).

Plkst.13:20 deputāts Guntis Ruskis
pievienojas domes sēdes tiešsaistei.
2.3.
Par adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:

1.
2.

3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt daudzdzīvokļu mājai adresi atbilstoši zemei Paleju iela 52A, Mārupe, Mārupes novads.
Piešķirt nekustamā īpašuma Paleju iela 52A, Mārupē, Mārupes novadā, daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas telpu grupām adreses:
Dzīvokļa
Adrese
(telpu grupas)
projekta
numurs
1
Paleju iela 52A - 1, Mārupe, Mārupes novads
2
Paleju iela 52A - 2, Mārupe, Mārupes novads
3
Paleju iela 52A - 3, Mārupe, Mārupes novads
4
Paleju iela 52A - 4, Mārupe, Mārupes novads
5
Paleju iela 52A - 5, Mārupe, Mārupes novads
6
Paleju iela 52A - 6, Mārupe, Mārupes novads
7
Paleju iela 52A - 7, Mārupe, Mārupes novads
8
Paleju iela 52A - 8, Mārupe, Mārupes novads
9
Paleju iela 52A - 9, Mārupe, Mārupes novads
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.

2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2.3).
3.
Par adreses maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Raudas”, Mārupes novads ( kadastra Nr. 8076 011 1194)
0,3003 ha platībā un t. sk. ēkai ar kadastra apzīmējumu 80760111247001 adresi uz “Pīrādziņi”,
Mārupes novads.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.3).
4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam Lielputniņi A, Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 012 0242,
2,33 ha platībā zemes lietošanas mērķi uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība( kods 0101).
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.4).
5.1.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs
Kirillovs, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.5.1).
5.2.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Andrejs
Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.5.2).
6.
Par zemesgabala apvienošanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Piekrist apvienot nekustamā īpašuma “Vismaņi” (kadastra Nr. 80760030346) zemes vienību
80760030346 ar nekustamā īpašuma “Lidoņi” (kadastra Nr. 80760030252) zemes vienību ar
80760030252 vienā zemesgabalā 9,0371 ha kopplatībā.
2. Zemes vienībai 9,0371 ha platībā un t. sk. ēkai atstāt spēkā esošo adresi “Vismaņi”, Mārupes
novads un noteikt zemes lietošanas mērķus:
2.1. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 7,74 ha
platībā;
2.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601) – 0,14 ha platībā;
2.3. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101) – 1,15 ha platībā.
3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
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.6).
7.
Par zemesgabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu:

1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma “Rūdas-1”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030101)
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760030101 -4,5 ha platībā, piešķirt adresi “Lāčupļava”,
Mārupes novads un atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto lēmumu
informēt zemes īpašnieku.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.7).
8.
Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis,
Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumus: Doņu
iela (posmā no Ziedleju ielas līdz Unnes ielai ) – 0,20 km garumā un 12 m platumā sarkanajās
līnijās, turpinot Doņu ielas posmu no Unnes ielas līdz Dimantu ielai.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.8).
9.1.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes vienībai “Nr.2”
- 0,1910 ha platībā atstāt spēkā esošo adresi Ziedleju iela 15, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” - 0,1910 ha platībā zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes un
rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501).
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.9.1).
9.2.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis

Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.2 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.3” - 0,1231 ha platībā adresi Doņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” - 0,1231 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.9.2).
9.3.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.4” - 0,1315 ha platībā adresi Doņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” - 0,1315 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.9.3).
9.4.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:

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

Pieņemt lēmumu Nr.9.4 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.5” - 0,1224 ha platībā adresi Doņu iela 1, Mārupe, Mārupes novads.
Noteikt zemes vienībai “Nr.5” - 0,1224 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.9.4).

9.5.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.5 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.6” - 0,1211 ha platībā adresi Doņu iela 3, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” - 0,1211 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.9.5).
9.6.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.6 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 13(kadastra Nr. 80760031691) un Ziedleju iela 15
(kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes vienībai “Nr.7” - 0,1211 ha platībā adresi Doņu iela
5, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” - 0,1211 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.9.6).
9.7.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.7 saskaņā ar pielikumu:

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.8” - 0,2176 ha platībā adresi Doņu iela 7, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” - 0,2176 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.9.7).
9.8.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.8 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.9” - 0,1266 ha platībā adresi Doņu iela 10, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” - 0,1266 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.9.8).
9.9.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.9 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.10” - 0,1282 ha platībā adresi Doņu iela 8, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.10” - 0,1282 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.9.9).

9.10.
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.9.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.11” - 0,1784 ha platībā adresi Doņu iela 6, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.11” - 0,1784 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.9.10).
10.
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedleju iela 15 (kadastra Nr.80760030492) plānotajai zemes
vienībai “Nr.12” - 0,2619 ha platībā nosaukumu Doņu iela, Mārupe, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.12” - 0,2619 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.10).
11.
Par adreses maiņu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu:

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Doņu iela 1, Mārupē, Mārupes novadā ( kadastra
Nr.80760030684) 0,1335 ha platībā un t. sk. ēkai adresi uz Doņu iela 12, Mārupe, Mārupes
novads (klasifikatora kods 105409865) .
2. Mainīt nekustamajam īpašumam Doņu iela 2, Mārupē, Mārupes novadā ( kadastra
Nr.80760030683) 0,1366 ha platībā un t. sk. ēkai adresi uz Doņu iela 9 , Mārupe, Mārupes novads
(klasifikatora kods 105409832) .
3. Mainīt nekustamajam īpašumam Doņu iela 9, Mārupē, Mārupes novadā ( kadastra
Nr.80760030007) 1,9 ha platībā un t. sk. ēkai adresi uz Doņu iela 16 , Mārupe, Mārupes novads
(klasifikatora kods 106337962).
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu nosūtīt
nekustamā īpašuma īpašniekam.
5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.11).
12.
Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, Nr.8076 900 3635,
atsavināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
P.Pikše dara zināmu, ka Pašvaldības īpašumu pārvalde ir sagatavojusi tāmi un pagaidām tikai mutiski
no Komunālajiem pakalpojumiem ir iegūta aptuvena tāme – tur vajadzīgi aptuveni 20 000, jo ir jāvelk
kanalizācija no Grantiņu ielas. Tāme, ko es izsūtīju, ir remonta tāme, plus kanalizācijas tāme, lai atbilst
sanitārajiem noteikumiem. Nav mērķtiecīgi ieguldīt tik lielus līdzekļus, lai savestu dzīvokli kārtībā
atbilstoši vajadzībām.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Raivis
Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis),
Mārupes novada dome nolemj:

1.
2.

3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu:
Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads,
Nr.8076 900 3635, pārdodot to izsolē.
Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše.
Komisijas locekļi:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš,
Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane,
Juriste Solvita Hiršfelde .
Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma
vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.12).

13.
Par zemes gabala, ar kadastra Nr.8076 011 0560, Pļavu ielā 6, Jaunmārupē, Mārupes novadā,
atsavināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu:

1. Atsavināt Jānim Garozam zemes gabalu Pļavu ielā 6, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ar kadastra
Nr.8076 011 0560.
2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
Priekšsēdētājs - Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše.
Komisijas locekļi:
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš,
Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane,
Juriste Solvita Hiršfelde .
3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma
vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.
4. Par pieņemto lēmumu informēt Jāni Garozu, personas kods 240384-12366.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.13).
14.
Par Mārupes novada pašvaldības izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
P.Pikše dara zināmu, ka materiāls, kādās biedrībās un asociācijās pašvaldība atrodas, tiek gatavots,
komitejas locekļi tiks informēti.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu:
1. Izstāties no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”.
2. Par pieņemto lēmumu informēt Vidzemes Tūrisma asociāciju
3. Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai veikt biedra naudas maksājumus par
dalību biedrībā „Vidzemes tūrisma asociācija” proporcionāli mēnešu skaitam, kurā Mārupes
novads ir Vidzemes tūrisma asociācijas biedrs 2021.gadā.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.14).
15.
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai
centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un
ūdensapgādes sistēmai šādām personām:

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Īpašnieks

Adrese

Tāme
Īpašuma kad.
kanaliNr.
zācija

Tāme
ūdens

Pašvaldības
līdzfin.
kanalizācija
412.50
412.50
412.50
1250.00
593.76
593.75
706.88
883.60
2009.81
955.90

2729.76
2922.94
1484.37
883.60
883.60
2009.81
1194.88
1068.43
1491.33
1135.59
990.08
2267.54
886.63
973.14
1091.72
768.35
1373.96
1133.17
817.05
1919.06
1093.24
1412.98

Pašvaldības
līdzfin.
ūdens

832.48
1455.63
1092.63
889.35
758.67
385.99

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācija
497.42
497.42
497.42
1672.94
148.42
148.43
176.72
0.00
0.00
238.98

854.74
745.67
1135.59
792.06
907.02
1133.77
709.30
778.51
873.38
614.68
1099.17
1133.17
408.53
1535.25
546.62
1130.38

Iesniedzēja
līdzfin. ūdens

665.98
1164.50
1092.63
711.48
379.34
308.79

213.69
745.66
0.00
198.02
226.75
0.00
177.33
194.63
218.34
153.67
274.79
0.00
408.52
383.81
546.62
282.60

166.50
291.13
0.00
177.87
379.33
77.20

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

608.63
3307.23
1081.14
932.00
818.26
874.53
1198.51
1393.32
1289.26
1492.84
1189.13
895.70
1334.63
889.65
1197.90
916.88
916.88
990.08
869.08
2832.31
589.27

2124.16

822.80
1717.60
804.35

943.80

949.85
722.37

486.90
826.81
826.80
864.91
466.00
409.13
699.62
599.26
1114.66
1031.41
394.11
951.30
716.56
533.85
711.72
598.95
733.50
458.44
495.04
434.54
2500.00
235.71
322.87
152.94
95.59
201.80
322.87
531.04
411.40
1374.08
402.18

755.04

759.88
361.19

121.73
826.81
826.80
216.23
466.00
409.13
174.91
599.25
278.66
257.85
1098.73
237.83
179.14
800.78
177.93
598.95
183.38
458.44
495.04
434.54
332.31
353.56
80.72
38.23
95.58
201.80
80.72
0.00
411.40
343.52
402.17

188.76

189.97
361.18

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
KOPĀ:

981.61
1370.93
863.03
1413.89
820.68
1087.79
1125.91
598.95
598.95
939.26
995.53
1387.27
1301.96
1997.71
3367.37
79 399.78

715.11
1150.71
1020.03
646.77
832.48

943.80
14 408.10

490.81
685.47
431.52
706.95
820.68
543.90
562.96
479.16
479.16
939.26
497.77
1387.27
1301.96
1598.17
2000.00
54 603.34

357.56
575.36
510.02
646.77
416.24

755.04
10 314.56

490.80
685.46
431.51
706.94
0.00
543.89
562.95
119.79
119.79
0.00
497.76
0.00
0.00
399.54
1367.37
24 796.44

357.55
575.35
510.01
0.00
416.24

188.76
4

093.54

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām:
Nr.p.k. Vārds, uzvārds
Adrese
Kad.Nr.
Pamatojums
1
2

Neatbilst Saistošo noteikumu 5.punkta 5.1. apakš punktam. Fiziskai
personai zemesgrāmatā nav nostiprinātas īpašuma tiesības.

3.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.
1. 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”.
2. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesā
(Baldones ielā 1A, Rīgā).
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.15).
16.
Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Kampas-1” (kadastra Nr. 80760120120), Vētras,
Mārupes novads, detālplānojuma realizācijas kārtībā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu:
1. Atļaut precizēt ar Mārupes novada domes 2015.gada 25.novembra lēmumu Nr.6 (sēdes protokols
Nr.19) „Par nekustamā īpašuma “Kampas-1” (kadastra Nr. 80760120120), detālplānojuma
projekta apstiprināšanu” apstiprinātā detālplānojuma īstenošanas termiņus, nosakot, ka zemes
vienības Nr.25 izdalīšanu un nodošanu pašvaldībai, kā arī ielu un inženierkomunikāciju tehnisko
projektu izstrādi vismaz pirmās izbūves kārtas ietvaros Detālplānojuma īstenotāji nodrošina līdz
2022.gada 31.martam.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar visiem nekustamā īpašuma „Kampas-1”
(kadastra Nr. 80760120120), Vētras, Mārupes novads īpašniekiem 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 īpašniekiem.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām (pielikums Nr.16).
17.
Par nekustamā īpašuma Mazā Mežmaļu iela, kadastra Nr. 80760120673, teritorijā
esoša ceļa uzņemšanu pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzņemt Mārupes novada pašvaldības bilancē inženierbūvi –ceļu ar šķembu un grants segumu 83
m garumā un 5,0 m platumā, kas atrodas uz pašvaldībai piederošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 80760120626 ( Mazā Mežmaļu iela ).
2. Reģistrēt Mazā Mežmaļu ielu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
Mārupes pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes ceļu inženierim līdz 2021.gada
1.septembrim, atbilstoši pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībai, veikt izmaiņas
pašvaldību autoceļu reģistrā.

4. Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Mazā Mežmaļu ielu
pašvaldības bilancē un līdz 2021.gada 1.jūnijam veikt izmaiņas Mārupes novada pašvaldības
pamatlīdzekļu uzskaites kartiņā (bilancē), atbilstoši inženierbūves datu deklarācijai un Mārupes
novada pašvaldības ceļu reģistrā aktualizētajiem datiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram.
6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.17).
18.
Par nekustamā īpašuma “Paleju ielas daļa”, kadastra Nr. 80760030023, teritorijā
esoša ceļa uzņemšanu pašvaldības bilancē un iekļaušanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis,
Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada dome
nolemj:

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu:
Uzņemt Mārupes novada pašvaldības bilancē inženierbūvi –ceļu ar šķembu un grants 135 m
garumā un 5,0 m platumā, trotuāru 72 m garumā un 1,25 m platumā, kas atrodas uz pašvaldībai
piederošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80760030023 un 80760031567 ( Paleju
iela ).
Reģistrēt Paleju ielas posmu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un
Mārupes pašvaldības ielu un ceļu reģistrā.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes ceļu inženierim līdz 2021.gada
1.septembrim, atbilstoši pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībai, veikt izmaiņas
pašvaldību autoceļu reģistrā.
Uzdot Mārupes novada Finanšu un grāmatvedības nodaļai uzņemt Palejas ielas posmu
pašvaldības bilancē un līdz 2021.gada 1.jūnijam veikt izmaiņas Mārupes novada pašvaldības
pamatlīdzekļu uzskaites kartiņā (bilancē), atbilstoši inženierbūves datu deklarācijai un Mārupes
novada pašvaldības ceļu reģistrā aktualizētajiem datiem.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.18).

19.
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Andrejs
Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts), Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.19).
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

20.1.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Jānis
Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), (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.20.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt V.P., personas kods ___, finansiālu atbalstu 180,00 euro (viens simts astoņdesmit 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 administratīvo līgumu ar V.P., personas
kods ___, likumisko pārstāvi (māti) D.K., personas kods ___, un biedrību “BMX Riga”,
Nr.40008270760.
3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “BMX Riga”,
Nr.40008270760, uz tās rēķinā norādīto kontu.
4. V.P., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.K., personas kods ___, un biedrībai
“BMX Riga”, Nr.40008270760, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma
izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā
iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad V.P., personas kods ___, likumiskajai
pārstāvei (mātei) D.K., personas kods ___, un biedrībai “BMX Riga”, Nr.40008270760, 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.20.1).
20.2.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:

1.

2.
3.
4.

5.

Pieņemt lēmumu Nr.20.2 saskaņā ar pielikumu:
Piešķirt D.S., personas kods ___, finansiālu atbalstu 269.97 (divi simti sešdesmit deviņi euro un
97 centi) euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību treniņnometnē, LLoret
De Mar, Spānijā, no 2021.gada 10.aprīļa līdz 8.maijam.
Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.S., personas
kods ___ un biedrību “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr.40008029019.
Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas
savienība” reģ. Nr.40008029019 uz tās rēķinā norādīto kontu.
D.S., personas kods ___, un biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr.40008029019,
abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā
piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Mārupes novada
Domei atskaiti par tā izlietošanu.
Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, D.S., personas kods ___, un biedrībai
“Latvijas Vieglatlētikas savienība”, reģ. Nr.40008029019, abiem kopā solidāri vai katram

atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Domes piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas
mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā).
7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.20.2).
20.3.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.20.3 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt T.P., personas kods ___, finansiālu atbalstu 360.00 euro (trīs simti sešdesmit euro)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību triatlona, akvatlona un duatlona
čempionātos Latvijā 2021.gadā, saskaņā ar iesniegto tāmi.
2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusēju administratīvo līgumu ar T.P.,
personas kods ___, un biedrību “Piramida thriatlon club”, reģistrācijas Nr.40008189803.
3. Finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai “Piramida thriatlon club”, reģistrācijas
Nr.40008189803, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.
4. T.P., personas kods ___, un biedrībai “Piramida thriatlon club”, reģistrācijas Nr.40008189803,
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 T.P., personas kods ___, un
biedrībai “Piramida thriatlon club”, reģistrācijas Nr.40008189803, 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.20.3).
21.1.
Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
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, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.21.1 saskaņā ar pielikumu:
1. Apbalvot sportistu N.M., personas kods ___, par sasniegumiem 3x3 basketbolā Igaunijas
sacensībās 2018.gada 23.jūnijā, pārstāvot Latvijas Republiku ar naudas balvu 350 euro (trīs simti
piecdesmit euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.
2. Uzdot Mārupes novada Domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt N.M.,
personas kods ___, naudas balvu 350 euro (trīs simti piecdesmit euro) apmērā uz kontu A/S
“Swedbank”, Nr. LV83HABA0551012432953.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.21.1).
21.2.
Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:

1.

2.

3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.21.2 saskaņā ar pielikumu:
Apbalvot sportistu A.K., personas kods ___, par sasniegumiem 3x3 basketbolā Igaunijas
sacensībās 2019.gada 20.jūlijā un Prāgas sacensībās 2019.gada 11.maijā, pārstāvot Latvijas
Republiku ar naudas balvu 350 euro (trīs simti piecdesmit euro) apmērā pēc likumā noteikto
nodokļu nomaksas.
Uzdot Mārupes novada Domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt A.K.,
personas kods ___, naudas balvu 350 euro (trīs simti piecdesmit euro) apmērā uz kontu A/S “Seb
Banka”, Nr. LV33UNLA0050007875590.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.21.2).

22.
Par papildus 1.klašu atvēršanu 2021./2022.mācību gadā
Mārupes Valsts ģimnāzijā
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu:
1. Atļaut atvērt Mārupes Valsts ģimnāzijā 2021./2022.mācību gadā papildus 1.klasi.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.22).
23.
Par precizējumiem Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmumā Nr.25 (prot.Nr.22)
“Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” izveidošanu”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Andrejs Kirillovs), „pret”
nav, „atturas” 3 (Normunds Orleāns, Andris Puide, Raivis Zeltīts), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu:
1. Precizēt Mārupes novada domes 2020.gada 22.decembra lēmuma Nr.25 (prot.Nr.22) “Par
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” izveidošanu” 4.punktu,
svītrojot vārdus “viena mēneša laikā no brīža, kad būs pieejami” un izsakot to sekojošā redakcijā:
“4. Mārupes novada Izglītības dienestam iesniegt iesniegumu Izglītības kvalitātes valsts
dienestā par izglītības iestādes reģistrāciju Izglītības iestāžu reģistrā līdz 2021.gada
1.oktobrim un iesniegt sekojošos dokumentus:

4.1. Veselības inspekcijas apliecinājums par objekta Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes
novadā, atbilstību higiēnas prasībām,
4.2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums par objekta Ozolu ielā 2,
Jaunmārupē, Mārupes novadā, atbilstību ugunsdrošības prasībām,
4.3. apliecinājums, ka būves Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes novadā, lietošanas veids
atbilst plānotajai darbībai, un tas ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā,
4.4. apliecinājums, ka būve Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kur tiks īstenota
izglītības programma, ir pieņemta ekspluatācijā,
4.5. apliecinājums, ka izglītības programmas īstenošanas vietas adrese un juridiskā adrese
Ozolu ielā 2, Jaunmārupē, Mārupes novadā, atbilst Valsts adrešu reģistra informācijas
sistēmas datiem.”
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.23).
24.
Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks”
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu:
1. Apstiprināt Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.24).
25.
Par vispārējās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietas maiņu un nepieciešamajām
organizatoriskajām izmaiņām
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.septembri pārtraukt Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, kods 0101
1111 realizāciju Jaunmārupes pamatskolā un uzsākt šīs programmas realizāciju Mārupes novada
pašvaldības PII “Zīļuks” līdz brīdim, kad dibinātājs saskaņo PII “Zīļuks” izstrādāto pirmsskolas
izglītības programmu.
2. Audzēkņi, kuri līdz šā lēmuma pieņemšanas brīdim ar centralizētās Bērnu uzņemšanas komisijas
lēmumu uzņemti Jaunmārupes pamatskolā Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, kods
0101 1111, apgūšanai, ar šīs programmas īstenošanas pārejas brīdi tiek pārcelti uz Mārupes novada
pašvaldības PII “Zīļuks”.
3. Centralizētajai Bērnu uzņemšanas komisijai 2021.gadā nodrošināt bērnu uzņemšanu Mārupes
novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu
pirmsskolas grupās atbilstoši pašvaldības izglītības iestāžu reģistrācijas datiem Izglītības iestāžu
reģistrā uz 2021. gada 1.maiju, izņemot Jaunmārupes pamatskolu un PII “Zīļuks”. Uzņemšana
Mārupes novada pašvaldības PII “Zīļuks” 2021.gadā tiek nodrošināta uz 2021.gada 1.oktobri
attiecībā uz tiem bērniem, kuri ir uzņemami PII “Zīļuks” papildus lēmuma 2.punktā norādītajam
bērnu skaitam.

4. Centralizētajai Bērnu uzņemšanas komisijai informēt audzēkņu likumiskos pārstāvjus, uz kuriem
attiecināms lēmuma 2.un 3.punkts rakstveidā līdz 2021.gada 1.augustam.
5. Lai nodrošinātu šā lēmuma 1.-3.punktu izpildi pārcelt sekojošās amata vietas no Jaunmārupes
pamatskolas uz PII “Zīļuks”:
5.1. pirmsskolas vadītāja vietnieks izglītības jomā – 1 amata vieta;
5.2. pirmsskolas izglītības skolotājs (profesijas kods 2342 01 pedagoģiskais darbinieks)– 16 amata
vietas;
5.3. pirmsskolas mūzikas skolotājs (profesijas kods 2342 02 pedagoģiskais darbinieks)– 1 amata
vieta;
5.4. pirmsskolas sporta skolotājs (profesijas kods 2342 03 pedagoģiskais darbinieks) – 1 amata
vieta;
5.5. skolotāja palīgs (klasifikatora kods 5312 01) 29.saime I līmenis, 4.mēnešalgu grupa – 9 amata
vietas;
5.6. veļas pārzinis (klasifikatora kods 9121 03) 13.saime III līmenis, 4 mēnešalgu grupa – 1 amata
vieta;
5.7. medicīnas (pirmsskolas) māsa (klasifikatora kods 2221 34) 5.2.saime III līmenis, 7.mēnešalgu
grupa – 1 amata vieta;
5.8. remontstrādnieks (klasifikatora kods 9313 02) 13.saime III līmenis, 4. mēnešalgu grupa – 0,5
amata vieta;
5.9. sētnieks (klasifikatora kods 9613 01) 13.saime III līmenis, 4. mēnešalgu grupa – 0,5 amata vieta.
6. Lai izpildītu šā lēmuma 5.punktu:
6.1. Jaunmārupes pamatskolas direktorei Ivetai Timulei informēt darbiniekus, kuri Jaunmārupes
pamatskolā ieņem lēmuma 4.punktā norādītos amatus, Darba likumā noteiktajā kārtībā par darba
vietas pārcelšanu uz PII “Zīļuks” ar 2021.gada 1.septembri;
6.2. PII “Zīļuks” vadītājai Inesei Šīmanei Darba likumā noteiktajā kārtībā līdz 2021.gada
31.augustam noslēgt darba līgumus ar tiem darbiniekiem, kuri ieņem šā lēmuma 5.punktā
norādītos amatus.
7. Šā lēmuma 5.punktā noteiktā amata vietu pārcelšana noslēdzas ar darba līguma noslēgšanas brīdi
lēmuma 6.2.punkta kārtībā.
8. Ar 2021.gada 1.septembri likvidēt Jaunmārupes pamatskolā šā lēmuma 5.punktā norādītās amata
vietas, kuru pārcelšana nav noslēgusies lēmuma 6.2.punkta kārtībā.
9. Jaunmārupes pamatskolas direktorei Ivetai Timulei Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas
nodošanas PII “Zīļuks” brīdī nodrošināt nepieciešamu grozījumu izdarīšanu Jaunmārupes
pamatskolas nolikumā saistībā ar īstenojamo izglītības programmas maiņu.
10. Mārupes novada Izglītības dienestam nodrošināt audzēkņu pārreģistrāciju Vispārējās pirmsskolas
izglītības programmas nodošanas PII “Zīļuks” brīdī.
11. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.25).
26.
Par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.augustu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” izveidot jaunu
amata vietu metodiķis (profesijas kods 2351 06, pedagoģiskais darbinieks).
2. Ar 2021.gada 1.septembri Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” izveidot jaunas
amata vietas:
2.1. divdesmit amata vietas pirmsskolas izglītības skolotājs (profesijas kods 2342 01
pedagoģiskais darbinieks);
2.2. vienu amata vietu izglītības psihologs (profesijas kods 2634 03 pedagoģiskais darbinieks);
2.3. divas amata vietas skolotājs logopēds (profesijas kods 2352 01 pedagoģiskais darbinieks);

2.4. divas amata vietas pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs (profesijas kods 2342 02
pedagoģiskais darbinieks);
2.5. vienu amata vietu pirmsskolas izglītības sporta skolotājs (profesijas kods 2342 03
pedagoģiskais darbinieks);
2.6. vienspadsmit amata vietas skolotāja palīgs (klasifikatora kods 5312 01) 29.saime I līmenis,
4.mēnešalgu grupa;
2.7. 0,5 amata vietas remontstrādnieks, (klasifikatora kods 9313 02) 13.saime III līmenis, 4.
mēnešalgu grupa;
2.8. 0,5 amata vietas sētnieks, (klasifikatora kods 9613 01) 13.saime III līmenis, 4. mēnešalgu
grupa;
2.9. vienu amata vietu dārznieks, (klasifikatora kods 6113 01) 13.saime III līmenis, 4. mēnešalgu
grupa;
2.10. divas amata vietas dežurants, (klasifikatora kods 5419 11) 4.saime IA līmenis, 4. mēnešalgu
grupa;
2.11. trīs amata vietas apkopējs, (klasifikatora kods 9112 01) 13.saime IIB līmenis, 3. mēnešalgu
grupa.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.26).
27.
Par Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2021./2022., 2022./2023. un
2023./2024.mācību gadam saskaņošanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu:
1. Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas “Vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas pulciņš”, “Dizaina un tehnoloģiju pulciņš “Piecas maņas””, “Tehnoloģija
radošuma attīstībai”, “Aktīvās vides tūrisma pulciņš”, “Dabas pētnieku pulciņš 1.-3.”, “Dabas
pētnieku pulciņš “Zaļais eksperiments” 7.-9.”, “Lasītāju pulciņš “Grāmatnieks””, “Radoši
sportiskais pulciņš “Spēļu gudrinieks”” 2021./2022., 2022./2023. un 2023./2024. mācību gadam
saskaņā ar pielikumu.
2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta
izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. Pedagogu atalgojums tiek nodrošināts no Valsts
budžeta.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.27).
28.
Par bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2021. gadā
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt nodibinājumam “MP Sports”, reģ. Nr. 40008284794, tiesības organizēt bērnu un jauniešu
nometni “Es, Tu, Mēs 2021”. Nometnes norises vieta – Piltenes vidusskola, Lielā iela 13, Piltene,
Ventspils nov. no 10.08.2021. – 19.08.2021.
2. Piešķirt nodibinājumam “MP Sports”, reģ. Nr. 40008284794, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 5 040,00 EUR EUR apmērā.

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nodibinājumu “MP Sports”, reģ.
Nr. 40008284794, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
4. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ. Nr. 40008142681, tiesības organizēt bērnu un
jauniešu nometni „Nereta 2021”. Nometnes norises vieta – Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskola, Dzirnavu iela 4, Neretas pag., Neretas nov. no 12.07.2021. – 21.07.2021.
5. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ. Nr. 40008142681, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 5 600,00 EUR apmērā.
6. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ.
Nr. 40008142681, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
7. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, tiesības organizēt bērnu un jauniešu nometni
„Indiāņu ciltis pilsētā” Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no 02.08.2021. –
13.08.2021.
8. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes
organizēšanai 1 749,06 EUR apmērā.
9. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „LIdomas”,
reģ. Nr. 40008248609, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
10. Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, līdz 2021.gada 12.maijam iesniegt nomas
līgumu vai apliecinājumu par nomas līguma slēgšanu par konkrētu telpu/laukumu/teritorijas
nomu nometnes darbības nodrošināšanai visā nometnes darbības laika periodā
11. Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, nomas maksu par Mārupes pamatskolas
telpu izmantošanu nometnes „Indiāņu ciltis pilsētā” rīkošanai 02.08.2021. – 13.08.2021. 5%
apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu
izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
12. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr.
40008248609, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
13. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. 40008215769, tiesības organizēt bērnu un
jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē 2021. Karameļu darbnīca. Zoodārza skices! Zirgu
izjādes un Tik Tok. Pop-art, grafiti darbnīca “Kaķi kokā”. Modes dizaina darbnīca “Ķepene”.
Mazo burbuļu atrakcija un gleznojumi” Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no
19.07.2021. – 25.07.2021.
14. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. 40008215769, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 1 960,00 EUR apmērā.
15. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Ievas radošā darbnīca”, reģ.nr.
40008215769, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3.
16. Noteikt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. 40008215769, nomas maksu par Mārupes
pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē 2021. Karameļu darbnīca.
Zoodārza skices! Zirgu izjādes un Tik Tok. Pop-art, grafiti darbnīca “Kaķi kokā”. Modes dizaina
darbnīca “Ķepene”. Mazo burbuļu atrakcija un gleznojumi” rīkošanai 19.07.2021. – 25.07.2021..
5% apmērā no Domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma
lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
17. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.
Nr. 40008215769, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
18. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, tiesības organizēt
bērnu un jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē 2021. Fruit Ninjas – grafiti! Dabas, krāsu
pētnieki Dobelē. Dante Pecolli – brīnumu šovs. Jāšanas skola un Tik Tok. Ziepju dizaina darbnīca
Ezervannās!” Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē no 09.08.2021. – 15.08.2021.
19. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1 960,00 EUR apmērā.
20. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes vizuālās mākslas
studija”, reģ. Nr. 50008253211, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3.
21. Noteikt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, nomas maksu par
Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē 2021. Fruit Ninjas –
grafiti! Dabas, krāsu pētnieki Dobelē. Dante Pecolli – brīnumu šovs. Jāšanas skola un Tik Tok.
Ziepju dizaina darbnīca Ezervannās!” rīkošanai 09.08.2021. – 15.08.2021. 5% apmērā no Domes
lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu.

22. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas
studija”, reģ. Nr. 50008253211, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā
kārtībā.
23. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, tiesības organizēt bērnu
un jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē 2021. Ekspedīcija senlatviešu alās, modernā
ilustrācija un Safari piedzīvojumi Morē. Etniskās galvas rotas! Tik Tok, Seno indiāņu grafiti
“Amazones sirds”. Spēle – Slavenība maskā”, Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7,
Tīrainē no 28.06.2021. – 04.07.2021.
24. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1 960,00 EUR apmērā.
25. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes radošā laboratorija”,
reģ. Nr. 40008211004, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3.
26. Noteikt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, nomas maksu par
Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē 2021. Ekspedīcija
senlatviešu alās, modernā ilustrācija un Safari piedzīvojumi Morē. Etniskās galvas rotas! Tik Tok,
Seno indiāņu grafiti “Amazones sirds”. Spēle – Slavenība maskā” rīkošanai 28.06.2021. –
04.07.2021. 5% apmērā no Domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā
īpašuma lietošanu.
27. Noteikt, ka par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”,
reģ. Nr. 40008211004, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību vispārējā kārtībā.
28. Piešķirt biedrībai “Attīstības fabrika”, reģ. nr. 40008074582, tiesības organizēt bērnu un jauniešu
nometni “Sporta, aktīvās atpūtas un mācību nometne “Esi vesels!”. Nometnes norises vieta Piltenes vidusskola, Lielā iela 13, Piltene, Ventspils nov. no 19.07.2021. – 28.07.2021.
29. Piešķirt biedrībai “Attīstības fabrika”, reģ. nr. 40008074582, pašvaldības līdzfinansējumu
nometnes organizēšanai 5 040,00 EUR apmērā.
30. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Attīstības fabrika”, reģ. nr.
40008074582, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
31. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ. nr. 50008193571, tiesības
organizēt bērnu vasaras nometni. Nometnes norise vieta – Latvijas Veselības un sporta asociācijas
telpās Pakalniņu ielā 4, Tīrainē, Mārupes novadā no 28.06.2021. – 09.07.2021.
32. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ. nr. 50008193571, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1400,00 EUR apmērā.
33. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Latvijas Veselības un sporta
asociācija”, reģ. nr. 50008193571, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3
34. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Robopilots”, reģ. nr. 40203088184, tiesības organizēt
bērnu vasaras nometni “Robopilots RC Auto Camp”. Nometnes norise vieta – Jaunmārupes
pamatskola, Mazcenu alejā 3, Jaunmārupē, Mārupes novadā no 07.06.2021. – 11.06.2021.
35. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Robopilots”, reģ. nr. 40203088184, pašvaldības
līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 980,00 EUR apmērā.
36. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar sabiedrībau ar ierobežotu atbildību
“Robopilots”, reģ. nr. 40203088184, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3.
37. Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Robopilots”, reģ. nr. 40203088184, līdz 2021.gada
12.maijam iesniegt nomas līgumu vai apliecinājumu par nomas līguma slēgšanu par konkrētu
telpu/laukumu/teritorijas nomu nometnes darbības nodrošināšanai visā nometnes darbības laika
periodā
38. Noteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Robopilots”, reģ. nr. 40203088184, nomas maksu par
Jaunmārupes pamatskolas telpu izmantošanu nometnes “Robopilots RC Auto Camp” rīkošanai
07.06.2021. – 11.06.2021. 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga
nekustamā īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa.
39. Noteikt, ka par Jaunmārupes pamatskolas telpu izmantošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
“Robopilots”, reģ. nr. 40203088184, jāslēdz nomas līgums ar Mārupes novada pašvaldību
vispārējā kārtībā.
40. Vasaras nometņu organizētājiem – pretendentiem nodrošināt bērnu un jauniešu vasaras nometņu
organizēšanu, ievērojot 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk –
noteikumi) nosacījumus.

41. Gadījumā, ja ar ārējo normatīvo aktu, tai skaitā Ministru kabineta rīkojumu, tiek pieņemti
nosacījumi, kas groza pretendenta piedāvājumā piedāvāto un ar šo lēmumu akceptēto nometnes
organizēšanas kārtību, nometnes organizētājs – pretendents, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
izmaiņu spēkā stāšanās iesniedz atbilstoši attiecīgam normatīvajam aktam precizētus
piedāvājuma dokumentus. Piedāvājuma grozīšanas rezultātā
pašvaldības piešķirtais
līdzfinansējums nosakāms proporcionāli veiktajām izmaiņām, nepārsniedzot ar šo lēmumu
piešķirto summu. Jebkuras izmaiņas saskaņā ar šo punktu apstiprina Mārupes novada domes
izpilddirektors ar rīkojumu.
42. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldines ielā 1A, Mārupē).
43. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divdesmit septiņām lapām (pielikums Nr.28).
29.
Par brīvpusdienu nodrošināšanu
Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu:
1. Veikt pārtikas paku piegādi Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu
deklarējušajiem 5. - 9. klašu izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai
daudzbērnu ģimenēm, neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas par
periodu no 2021.gada 7.aprīļa līdz 31.maijam.
2. Brīvpusdienas nodrošināt, izsniedzot bērna likumiskajam apgādniekam 37 darba dienām vienam
izglītojamajam paredzētu pārtikas paku.
3. Vienas pārtikas pakas vērtība ir summa euro, ko iegūst reizinot EUR 1,42 ar darba dienu skaitu
laika periodā no 2021.gada 7.aprīļa līdz 31.maijam
4. Pārtikas pakas izsniedz Mārupes Valsts ģimnāzija, Mārupes pamatskola, Jaunmārupes
pamatskola, Skultes sākumskola saskaņā ar Mārupes novada domes izpilddirektora norādījumiem
atbilstoši izglītojamo vecāku pieteikumiem.
5. Izglītojamo vecāki pieteikumus iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā. Mārupes novada
Sociālais dienests apkopo pieteikumus, pārbauda tajos norādītās informācijas patiesumu un
informē Mārupes novada domes izpilddirektoru, kurš organizē pārtikas paku izsniegšanu saskaņā
ar lēmuma 4.punktu.
6. Pārtikas paku izmaksas sedz no Sociālā budžeta.
7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.29).
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

30.
Par grozījumu Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos Nr.13/2017
“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē”
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu:

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2021 „Grozījums Mārupes novada domes 2017.gada
29.marta saistošajos noteikumos Nr.13/2017 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Mārupē” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.30).
31.
Par privātpersonu līdzmaksājumu atcelšanu Mārupes novada Sporta centram
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Nadīna
Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu:
1. Atcelt privātpersonu līdzmaksājumus par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem
pakalpojumiem, kas noteikti ar Mārupes novada domes 2020.gada 30.septembra lēmumu Nr.33
(prot.Nr.19) laika periodā no 2021.gada 7.aprīļa līdz 31.augustam.
2. Noteikt, ka lēmuma 1.punkts piemērojams ar 2021.gada 7.aprīli.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.31).
32.
Par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela 33 zemes ierīcības projekta
izstrādes izdevumu apmaksu
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns interesējas, vai tas ir pirmais precedents, kam atmaksājam?
M.Bojārs apstiprina, ka šis ir pirmais precedents, kam atmaksājam.
N.Orleāns interesējas, uz kāda pamata tiek atmaksāts? Ir likums, nolikums?
M.Bojārs paskaidro, ka ir domes izdotais lēmums, ja persona dāvina domei zemi, tad tālākos izdevumus,
kas saistīti ar šo zemes sakārtošanu, lai varētu ierakstīt zemesgrāmatā, apmaksā dome. Šinī situācijā,
izvērtējot iesniegumu, speciālistu viedokli, Finanšu komiteja balsojot nolēma šos izdevumus šajā
gadījumā atzīt kā atmaksājamos izdevumus.
N.Orleāns interesējas, kas ir šis speciālais viedoklis, kas man nav zināms?
M.Bojārs paskaidro, ka speciālisti sagatavoja un komitejā skaidroja un šāds sagatavots lēmumprojekts
tika virzīts uz domes sēdi.
N.Orleāns vēlreiz jautā, kas ir šis speciālais viedoklis?
M.Bojārs precizē, ka nav speciālais viedoklis, bet speciālistu viedoklis.
N.Orleāns norāda, ka saprotu, ka pēc projekta ir ieguldījusi naudu ceļā. Ir projekts, ir iestrādāts, ir
pārbaudīts. Es tā saprotu. Izdarīts ir pareizi, normatīviem atbilstoši un tagad mēs atmaksājam?
M.Bojārs vērš uzmanību, ka tā nav atmaksa par ceļa izstrādi un izbūvēšanu, tā ir atmaksa par zemes
ierīcības projekta izstrādi, lai varētu atdalīt no apbūves zemes gabala zemes gabalu, kas ir zem ielas un
ceļa. Lai šos darbus veiktu, tas ir zemes ierīcības projekta izstrādi, ir izdevumi. Šo projektu izstrādās
zvērināts mērnieks, pēc tam ir šī zemes gabala robežu plāna izstrādāšana. Ceļa izbūve šeit nav.
N.Orleāns norāda, ka saprata situāciju.
A.Puide interesējas, vai jums nav bažas par to, ka pēc šāda lēmuma var sekot virkne iesniegumu arī par
periodu par pēdējiem 10 gadiem, kad personām bija uzstādījums, lai realizētu detālplānojumu, atdalīt
par saviem līdzekļiem, izbūvēt komunikācijas? Mēs vienmēr visiem esam prasījuši, lai iegulda savus
līdzekļus un nekad neesam šādā veidā tieši pretī nākuši. Ja tie cilvēki, kuriem ir ieguldīti savi līdzekļi,
uzzinās šo, tad varbūt, ka mums pat nauda budžetā nepietiks.
G.Sušiņina paskaidro, ka atšķirības nebūs, precedents veidosies, lēmumprojekts ir sagatavots, deputāti
ar balsojumu izlems, vai lēmums virzās tālāk vai nē.

I.Krēmere papildina, ka katrs jautājums ir individuāli vērtējams un balsojums tiek pieņemts katram
individuāli.
N.Orleāns vērš uzmanību, ka tad jau to nevajadzētu kā indivīdam darīt, kurš labāks draugs, bet varbūt
vajag to publiskot un lai piesakās visi. Tā visa tomēr ir nodokļu maksātāju nauda.
M.Bojārs norāda, ka ir jautājums par zemes dāvināšanu pašvaldībai. Nav jautājums par katras privātas
personas izdevumu segšanu, ko veikuši zemes ierīcības projekta vai zemes detālplānojuma izstrādei.
Domes lēmums ir bijis, lai atrisinātu privātpersonām piederošo zemi kopā ar izbūvētiem ceļiem
iepriekšējos plānošanas periodos līdz apmēram 2010.gadam, lai pašvaldība varētu šos ceļus ierakstīt
zemesgrāmatā un turpmāk arī uzturēt un kopt.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs
Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 3 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Nadīna Millere), balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu:
1. Apmaksāt I.B. izdevumus 1050 euro apmērā par nekustamā īpašuma Krēsliņu iela 33, Mārupe,
Mārupes novads, kadastra Nr.8076 007 2131 zemes ierīcības projekta izstrādi.
2. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai pārskaitīt
1.punktā minēto finansējumu uz lēmumā norādīto I.B. bankas kontu.
3. Par pieņemto lēmumu informēt I.B., personas kods ___.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.32).
33.
Par zemes gabala daļas iznomāšanu informatīvā stenda (izkārtnes) uzstādīšanai
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis,
Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu:
1. Piekrist slēgt nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “AV
Apsaimniekotājs”, reģ.Nr.40103842048, par autotransporta virzību paskaidrojoša informatīvā
stenda (izkārtnes) izvietošanu un uzturēšanu uz nekustamā īpašuma Loka ceļš 58, Jaunmārupe,
Mārupes novads, ar kadastra numuru 8076 011 0436.
2. Nodot nomas lietošanā 30 (trīsdesmit) kvadrātmetrus, no tiem 1 (viens) kvadrātmetrs
informatīvā stenda (izkārtnes) izvietošanai, bet 29 (divdesmit deviņi) kvadrātmetri tā
uzturēšanai, no nekustamā īpašuma Loka ceļš 58, Jaunmārupe, Mārupes novads, ar kadastra
numuru 8076 011 0436. Autotransporta virzību paskaidrojoša informatīvā stenda (izkārtnes)
atrašanās vieta ir jāsaskaņo ar Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldi.
3. Noteikt, nomas maksu 13,20 EUR (trīspadsmit euro un 20 centi) plus Pievienotās vērtības
nodoklis, mēnesī apmērā par 30 (trīsdesmit) kvadrātmetriem no nekustamā īpašuma Loka ceļš
58, Jaunmārupe, Mārupes novads, ar kadastra numuru 8076 011 0436, papildus nomas maksai
maksājot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu.
4. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt līgumu ar Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “AV Apsaimniekotājs”, reģ.Nr.40103842048.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.33).
34.
Par grozījumiem deleģēšanas līgumā un nomas līguma slēgšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns jautā, vai tas būtu taisnīgi, ka cilvēks pats par savu naudu būvē un vēl nomas naudu maksā?
M.Bojārs dara zināmu, ka tā ir noteicis likumdevējs.

G.Sušiņina precizē, norādot, ka šis gadījums nav īsti atrunāts normatīvajos aktos – kādā veidā ir jānomā
šādos gadījumos ielas un inženierkomunikācijas. Šis jautājums tika skaņots arī ar ministriju un
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB). Mums ir arī atzinums, kur norādīts, kā būtu
jāpilda administratīvie līgumi par detālplānojumu īstenošanu. Šāda prakse ir pieļaujama, ievērojot
vispārpieņemto kārtību par nomas maksas aprēķināšanu pēc standarta vērtējuma. Atsauce uz KNAB
atzinumu ir iekļauta lēmumā.
N.Orleāns izsaka viedokli, ka uzņēmējs var vērsties pie mums un prasīt, lai atmaksājam to ieguldījumu,
ko viņš ir ieguldījis. Mēs to cilvēku tā kā drusku piespiežam. Viņam ir tiesības mums prasīt to, pat
tiesas ceļā varbūt piedzīt.
M.Bojārs norāda, ka viņam ir izvēles iespēja, jo viņš lūdz ļaut viņam pašam šo ielu izbūvēt. Šīs ir
uzņēmēja un pašvaldības sadarbības darbības.
N.Orleāns ierosina, ka varbūt vajag minēt, ka mēs neatmaksāsim viņa ieguldījumus? Tas līgumā ir
minēts?
G.Sušiņina dara zināmu, ka līgumā tas ir atrunāts, ka viņš iegulda savu naudu un pašvaldība neko
neatlīdzina un iegūst rezultātu par velti.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu:
1. Deleģēt SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr.40203072319 likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un
uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana))
ietilpstošo pārvaldes uzdevumu – veikt Daibes ielas ar kad.apz.8076 0030507 001, pārbūvi, veicot
brauktuves pārbūvi un gājēju celiņa piebūvi posmā no Lielās ielas līdz Kalmju ielai (turpmāk
tekstā - Inženierbūve) saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu (pielikums) pašvaldībai
piederošajā nekustamajā īpašumā “I-23 Daibes iela”, kadastra Nr.8076 003 0507, zemes vienībās
ar kadastra apzīmējumu: 8076 003 0677 - 0,0479 ha platībā, 8076 003 1486 – 0,1070 ha platībā,
8076 003 2319 – 0,0156 ha platībā, 8076 003 2446 – 0,0048 ha platībā, 8076 003 2480 – 0,0629
ha platībā.
2. Veikt grozījumus 2020.gada 6.janvāra deleģēšanas līgumā Nr.1/4-5/1-2020, un uzdot Mārupes
novada domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr.40203072319, vienošanos
par deleģēšanas līguma grozījumiem saskaņā ar pielikumu.
3. Deleģētā uzdevuma izpildes nodrošināšanai slēgt ar SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr.40203072319,
nomas līgumu būvdarbu veikšanai pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā
“I-23 Daibes
iela”, kadastra Nr.8076 003 0507, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu: 8076 003 0677 0,0479 ha platībā, 8076 003 1486 – 0,1070 ha platībā, 8076 003 2319 – 0,0156 ha platībā, 8076
003 2446 – 0,0048 ha platībā, 8076 003 2480 – 0,0629 ha platībā, posmā no Lielās ielas līdz
Kalmju ielai saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu.
4. Noteikt nomas maksu 1 634,70 euro gadā bez PVN, līguma noslēgšanas gadā un līguma
izbeigšanas gadā nomas maksu rēķināt proporcionāli dienām no nomas līguma noslēgšanas brīža.
Līguma noslēgšanas gadā nomas maksu palielina par 750,00 euro (septiņi simti piecdesmit
euro). PVN aprēķina papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.34).
35.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada Domes 2020.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.29/2020 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada
Budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
L.Levanoviča ziņo, ka ir sagatavoti kārtējie budžeta grozījumi, kas paredz valsts mērķdotācijas
iekļaušanu budžetā, kā arī precizējumus investīciju plānā un attiecīgi noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem
un faktisko izpildi iepriekšējā gadā. Kā arī, ņemot vērā iepirkuma procesos sagatavotās līgumu summas.

Ieņēmumi palielinās par 1 034 723 euro, sasniedzot 35 355 274 euro. Kārtējā gada izdevumi samazinās
par 1 729 785 euro, sasniedzot 45 488 368 euro. Šis samazinājums nav samazināms bruto, bet tas tiks
segts 2022.gadā, jo pārceļās izdevumi. Sākotnēji bija paredzēts, ka Mārupes Mūzikas skolas būvniecība
uzsāksies raitāk, bet saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumu kavēšanos, mēs saprotam, ka finansējums
nebūs nepieciešams šajā gadā, bet būs nepieciešams nākamajā gadā.
N.Orleāns interesējas, cik liels mums tas budžets ir?
L.Levanoviča informē, ka ieņēmumi ir 35 miljoni un izdevumi ir 45 miljoni.
N.Orleāns vēlas precizēt, vai mums ir ar mīnuss zīmi?
L.Levanoviča dara zināmu, ka budžets ir sabalansēts. Katru gadu naudas līdzekļu atlikums uz gada
sākumu ir septiņi miljoni, tā ka sedz šo izdevumu pārpalikumu. Šeit ir ne tikai izdevumu pārpalikums,
bet ir arī aizdevumu ieņēmumi, kas ir piecu miljonu apmērā. Grozījumu projekta 2.punktā visas summas
ir precīzi atrunātas.
N.Orleāns interesējas, cik mums sanāk kopējais budžets?
L.Levanoviča dara zināmu, ka tie ir 45 488 368 euro
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Andrejs
Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 4 (Nadīna Millere, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts, Andris Puide),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu:

1. Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.5/2021„ Grozījumi Mārupes
novada Domes 2020.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.29/2020 „Par Mārupes
novada pašvaldības 2021.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.
2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas;
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz piecām lapām (pielikums Nr.35).

36.
Par galvojuma sniegšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
L.Levanoviča ziņo, ka tā kā ir noslēdzies pēdējais iepirkums Mārupes komunālo pakalpojumu kohēzijas
fonda projekta īstenošanai, kas pēc projekta nosacījumiem paredz, ka tiek izbūvēti kanalizācijas tīkli
par Eiropas naudām, paralēli tiek izbūvētas ūdens apgādes sistēmas. Tas ir jāveic Mārupes
komunālajiem pakalpojumiem par saviem līdzekļiem. Tā kā šādu līdzekļu nav, viņi ņem aizņēmumu un
lai saņemtu aizņēmumu Valsts kasē, viņiem ir nepieciešams mūsu galvojums. Mūsu galvojums ir
720 127 euro apmērā. Aizņēmums plānots uz 30 gadiem.
N.Millere interesējas, vai Mārupes komunālajiem pakalpojumiem nav kaut daļa savu līdzekļu šobrīd?
I.Punculis paskaidro, ka mums ir daļa no līdzekļiem, bet tie līdzekļi paredzēti esošās sistēmas
uzturēšanai un atjaunošanai. Nav lietderīgi izmantot visus uzkrājumus jaunu tīklu izbūvei, ja ir
iespējams ņemt aizņēmumu.
N.Orleāns jautā, kas ir nolēmis, ka tas nav lietderīgi? Kaut kāds eksperts?
I.Punculis paskaidro, ka nav tik daudz šo līdzekļu, lai tos ieguldītu. Pastāvīgi ikdienā ir nepieciešami
līdzekļi, lai uzturētu esošo sistēmu.
N.Orleāns precizē, ka līdzekļu vienkārši nav, nevis nav lietderīgi.
N.Millere interesējas, cik daudz līdzekļu nepieciešams sistēmas uzturēšanai gadā vai mēneša griezumā?
I.Punculis norāda, ka nav tāds mēneša griezums, ir jāatjauno urbumi, jāskalo.
N.Millere jautā, cik daudz vajag gadā sistēmu uzturēšanai, lai var saprast, vai kaut kas paliek, lai
ieguldītu?
I.Punculis informē, ka gada griezumā var aiziet līdz 100 000 euro. Ja mēs runājam par jaunu urbumu,
par esošo ūdens krātuvju atjaunošanu, sistēmas skalošanām.
L.Levanoviča papildina, ka Mārupes komunālie pakalpojumi savu gadu, gada pārskatu ir noslēguši ar
pozitīvu zīmi, bet tur nav nekādi uzkrājumi un nav arī zaudējumi, tā ka viņi ir pašpietiekami. Bet, lai
veiktu šādas lielas investīcijas ir nepieciešams papildus finansējums, kas šajā gadījumā ir Valsts kases
aizdevums un arī Eiropas finansējums.
N.Millere norāda, ka neapmierina tādas vispārējas atbildes, es gribētu saprast, cik jums ir līdzekļi un
cik prasa ik gadu novirzīt un daļa, ko var paši guldīt, regulāri neprasot pašvaldībai.
I.Punculis vērš uzmanību, ka pašvaldībai nekas netiek prasīts, līdzekļi tiek prasīti no Valsts kases.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis), „pret” 1 (Normunds
Orleāns), „atturas” 5 (Andrejs Kirillovs, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Guntis Ruskis, Nadīna Millere),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdod Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram Domes vārdā iesniegt Galvojuma
pieteikumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases
nodrošinātos e-pakalpojumus, ar e-pakalpojuma eAizņēmumi starpniecību un pēc Pašvaldību
aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes pozitīva lēmuma saņemšanas slēgt
galvojuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” reģ. Nr. LV40103111018 ir 100% pašvaldības
kapitālsabiedrība;
1.2. Galvotā aizņēmuma aizdevējs – Valsts kase;
1.3. Galvotā aizņēmuma mērķis – AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” KF projekta
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Mārupē 4.kārta” ietvaros paredzētā
ūdensapgādes tīklu izbūves neattiecināmo izmaksu segšanai;
1.4. Galvotā aizņēmuma apmērs un procentu likme - 720 127.58 EUR, likme 0,83%
1.5. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 gadi;
1.6. Galvotā aizņēmuma pamatsummas atliktais termiņš – 3 gadi;
1.7. Galvotā aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada Dome garantē ar savu
budžetu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.36).

37.
Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Kungu ielu izbūve (no Viskalnu
ielas līdz Lapiņu dambim), Tīrainē, Mārupes novadā” ekonomisko un sociālo seku mazināšanai
un novēršanai sakarā ar Covid-19 izplatību
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
K.Ločs ziņo, ka ir sagatavots lēmumprojekts par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam
“Kungu ielu izbūve (no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim), Tīrainē, Mārupes novadā” ekonomisko un
sociālo seku mazināšanai un novēršanai sakarā ar Covid-19 izplatību. Esam saņēmuši pozitīvu VARAM
apstiprinājumu šī projekta virzīšanai uz aizņēmumu. Nākamais solis ir prasīt Valsts Kasē aizņēmumu
596 700 euro apmērā, par ko ir sagatavots arī šis lēmumprojekts, lai realizētu Kungu ielas abu kārtu
izbūvi. Kopējā būvniecības summa ir aptuveni 797 694 euro.
N.Orleāns interesējas, kāpēc jāņem speciāli nauda un jāgrūž iekšā kaut kādā Kungu ielā? Ir tik daudz
citas vajadzīgākas ielas, kas nav sakārtotas. Kaut vai pie domes stāvlaukums. Es domāju, ka nevajag
aizņemties naudu un maksāt vēl procentus, tas nav izdevīgi un nav prātīgs lēmums.
K.Ločs dara zināmu, ka šis iet kopsakarā ar mūsu ielu un ceļu attīstības programmu, kur šī bija ielikta
kā viena no prioritātēm. Saistībā arī ar papildus stāvvietu izbūvi, kas sasaistās kopā ar Mārupes
pamatskolas nodošanu, ko nodevām pagājušajā gada decembrī. Runājot par domes rajonā esošo, ir
plānots līdz 14.maijam iesniegt priekš granta pieteikumu, kur plānojam startēt ar administratīvā centra
projekta izbūvi. Tur plānots izbūvēt Bebru ielas un Gaujas ielas apli un pieguļošo Bebru ielas zemes
gabala aptuveni 36 stāvvietas. Iepirkums ir izsludināts, pārsūdzēšanas periods ir beidzies, varam
pieņemt lēmumu par uzvarētāju un līguma slēgšanu. Bet jāpagaida, jo tiek gatavots pieteikums, tas ir
finiša stadijā. Domāju, ka pēc maija svētkiem sniegsim iekšā saistībā ar Bebru ielas rajona sakārtošanu.
A.Kirillovs interesējas, kāds sakars covidam ir ar ceļu būvniecību? Rakstīts covid seku mazināšanai.
Kāds sakars pandēmijai ar ceļu būvniecību?
M.Bojārs paskaidro, ka tā saucas šī Ministru Kabineta noteiktā līdzekļu piešķiršana, lai valstiski
stimulētu un attīstītu ekonomisko situāciju.
N.Orleāns norāda, ka mums vajadzētu uz Kantora ielas un Lielās ielas krustojuma risināt situāciju, bet
to mēs nedzirdam, mēs vēl pētam. Es domāju, ka to vajag ar steigu – Kantora/Upesgrīvas un
Kantora/Lielās ielas krustojumus vajag pirmām kārtām sakārtot un tad tikai kaut ko jaunu. Vai tajā
jomā ir kaut kas vispār domāts?
K.Ločs informē, ka saņēmām ziņas no “Latvijas Valsts ceļiem”, ka viņi ir gatavi virzīt Kantora un Lielās
ielas krustojumu, esam nosūtījuši viņiem vēstuli par to, ka esam gatavi slēgt vienošanos un piedalīties
šī krustojuma sakārtošanā un projektēšanā, līdz ar ko arī gaidām no “Latvijas Valsts ceļiem”
vienošanos. Esam viņiem lūguši uzsākt šajā gadā projektēšanu, lai nākošajā gadā varam iekļaut budžetā
un realizēt šo projektu. Par Upesgrīvas ielas sakārtošanu – mēs esam tikušies Pierīgas metropoles
areāla kontekstā un esam ar Rīgas pusi runājuši un šis ir vēl viens projekts, kuru viņi ir ielikuši
projektēšanai un būvniecībai šī gada budžetā. Mēs šī gada sākumā pabeidzām Upesgrīvas ielas gājēju
celiņu, tas apstājās pie Rīgas robežas, šo savienojumu aicinām Rīgai realizēt. Tas ir viens no darbiem,
ko viņi ir ielikuši savā plānā.
N.Millere interesējas, cik liels līdzfinansējums ir no valsts šim projektam?
K.Ločs dara zināmu, ka šim projektam tiek piešķirti 596 700 euro. kas ir 75% no kopējās būvdarbu
summas, 25% ir pašvaldības līdzfinansējums šim projektam.
N.Millere izsaka viedokli, ka tas ir izdevīgi.
N.Millere interesējas, vai mēs neejam pāri tai robežai par aizņēmuma griestiem?
L.Levanoviča dara zināmu, ka mēs neejam pāri aizņēmuma griestiem, mums ir 12% maksimālie griesti,
ko vienmēr rēķinam pirms mēs skatām šādus lēmumus. Šo jautājumu skatījām arī apvienotajā ar Babīti
Finanšu komitejā. Slieksnis netiek sasniegts un mēs varam ņemt aizņēmumu.
N.Millere interesējas, cik mums šobrīd ir slieksnis apmēram?
L.Levanoviča dara zināmu, ka tie ir 12%, bet pieļaujamais ir 20%.
G.Ruskis norāda, ka šī ir laba iniciatīva, ceru ka šādi projekti tiks veikti turpmāk citu infrastruktūras
attīstības objektu risināšanā. Mārupē ir ļoti daudz objektu, kuros vajag investēt. Šis ceļš daudz ko
atrisinās gan skolai, gan parkam, gan iedzīvotājiem nokļūt, ņemot vērā to, ka trase šeit tiek izbūvēta.
Stāvvieta ir ļoti liela problēma. Paldies par šo iniciatīvu.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Nadīna Millere, Guntis
Ruskis, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts),
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu:
1. Uzdod Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram Domes vārdā ņemt aizņēmumu un
slēgt aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:
1.1. Aizņēmuma prognozētais apmērs – 596 700 EUR;
1.2. Aizņēmuma mērķis – Kungu ielas izbūve (no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim), Tīrainē,
Mārupes novadā
1.3. Aizdevējs – Valsts kase;
1.4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2021.gadā 596 700 EUR;
1.5. Paredzētais atmaksas termiņš – 15 gadi;
1.6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2022.gada janvāra;
1.7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada Dome garantē ar savu budžetu.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.37).
38.
Par Mārupes novada domes 2020.gada pārskata apstiprināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
G.Kostiļeva ziņo, ka esam saņēmuši Revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu, iebildumu nav, ziņojums
ir pozitīvs.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Andrejs
Kirillovs), „pret” nav, „atturas” 4 (Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere),
Mārupes novada dome nolemj:

1.
2.
3.
4.

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu:
Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības konsolidēto 2020.gada pārskatu par laika periodu no
01.01.2020. līdz 31.12.2020. saskaņā ar Pielikumu.
Pieņemt zināšanai SIA “Revidents un grāmatvedis” iesniegto zvērinātu revidentu ziņojumu.
Pieņemt zināšanai Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes gada pārskatu.
Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.38).

39.
Par jaunu amata vietu izveidošanu Jaunmārupes pamatskolā
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.39 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.septembri Jaunmārupes pamatskolā izveidot 2 (divas) amata vietas apkopējs
(profesijas kods 9112 01), 13.saime II B līmenis, 3.mēnešalgu grupa.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.39).
40.
Par zaudējumu atlīdzināšanu
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Ž.C. vērš uzmanību uz to, ka lūdz gan materiālo, gan nemateriālo zaudējumu kompensāciju. Materiālie
zaudējumi man radās no tā, ka Administratīvā komisija, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, liedza

man iepazīties ar lietas materiāliem, sakarā ar ko man nācās doties uz tiesu un iepazīties ar šiem
materiāliem. Tā rezultātā man ir radušies izdevumi – automašīnai uzpildītā degviela. Lūdzu kompensēt
man šos izdevumus. Ja Administratīvā komisija būtu devusi iespēju iepazīties ar lietas materiāliem un
man būtu bijusi iespēja izteikt savu viedokli, mēs nenonāktu līdz šai sēdei un es nebūtu lūdzis šo
zaudējumu kompensāciju. Vēlos papildus lūgt deputātus pievērst uzmanību tam, ka Administratīvā
komisija izskatīja lietu bez manas klātbūtnes un liegusi iespēju iepazīties ar lietas materiāliem, sakara
ar ko lūdzu šo kompensāciju. Papildus lūdzu arī nemateriālo zaudējumu kompensāciju, sakarā ar to, ka
Administratīvā komisija manuprāt ir nekompetenta, jo ir sodījusi par to, par ko vispār persona netiek
sodīta. Par šādu nodarījumu persona no 1.jūlija vairs netiek sodīta. Administratīvajai komisijai bija
jāvērtē, vai šāda rīcība vēl vispār ir sodāma. Sakarā ar to, lūdzu nemateriālo kompensāciju. Lūdzu
deputātus nobalsot “par”, visi kļūdās, kam negadās. Mēs tomēr dzīvojam tiesiskā valstī, cilvēka
neuzaicināšana iepazīties ar lietas materiāliem - tur zūd sodīšanas jēga kā tāda. Šāds notikums vispār
nav bijis un persona ir sodīta. Manuprāt tas nav pieņemami. Uzskatu, ka būtu jāvērtē pašas komisijas
darbs, jo šis nav pirmais lēmumus, kurš izskatīts bez manas klātbūtnes. Administratīvā lieta tika izbeigta
sakarā ar noilgumu, kas man nesen tika atsūtīts. Komisija bez jebkāda pamatojuma un izvērtēšanas
pieņem sodu. Manuprāt, šāda rīcība nav pieņemama. Aicinu deputātus balsot “par”, atzīt manu
zaudējumu kompensāciju. Gan jums, gan man ir paredzētas Satversmē garantētās pamattiesības, kas
izriet no 92.panta – vērsties tiesā. Bet aicinu deputātus neiet tālāk un turpmāk pievērst komisijas darbam
uzmanību.
N.Orleāns jautā Ž.C., vai ir iesniedzis kaut kādus apliecinošus dokumentus par to, kas apliecina
zaudējumu kompensāciju – kvītis, čeki?
Ž.C. dara zināmu, ka esmu iesniedzis bankas izrakstu, ka uzpildīju degvielu Circle K. Iesniedzu kopā ar
iesniegumu. Tie bija 13 euro un piecdesmit kaut cik centi.
M.Bojārs norāda, ka pēc lēmumprojekta redzams, ka Ž.C. agrāk nav bijis sodīts?
Ž.C. apliecina, ka agrāk nav bijis administratīvi sodīts.
M.Bojārs jautā Ž.C., kā publiskā vidē ir aizskarts Jūsu gods?
Ž.C. norāda, ka jautājums par godu un cieņu nav pareizs. Nemateriālo kompensāciju sastāda arī tas,
ka tiek aizskartas pamattiesības, ne tikai gods un cieņa. Pamattiesības tiek aizskartas tajā mirklī, kad
tiek uzlikts sods par to, kas vispār vairs nav sodāma rīcība.
M.Bojārs norāda, ka Ž.C. nav sodīts. Nevienā publiskā reģistrā nav informācijas, ka Ž.C. ir sodīts.
Administratīvā komisija ar savu lēmumu visu izbeidza. Kāds nemateriālais kaitējums ir nodarīts?
Ž.C. norāda, ka nemateriālais kaitējums nodarīts ar to, ka vispār esmu sodīts.
M.Bojārs atkārto, ka Ž.C. nav sodīts.
Ž.C. piekrīt, ka ir atcelts, bet sods uzlikts par pamattiesību aizskārumu kā tādu, kurš nav vispār sodāms.
Likumā ir noteikts, ka nemateriālo kompensāciju var prasīt, ja tiek aizskartas pamattiesības.
M.Bojārs vērš uzmanību, ka Augstākās tiesas Senāts savā 2012.gada spriedumā ir norādījis, ka gods un
cieņa ir atzīstami par aizskartu tikai tad, ja tiek konstatēts, ka ziņu, kas neatbilst patiesībai, izplatīšanas
rezultātā sabiedriskais vērtējums par personu ir samazinājies. Un vērtējums paša cietēja apziņā ir
pazeminājies. Ja Jūs neesat sodīts, sabiedrība par to neuzzin, tātad Jūsu vērtējums sabiedrībā nav
samazinājies. Tas ir mans viedoklis.
G.Sušiņina papildina, ka lēmumprojekts ir sagatavots balstoties uz visiem dokumentiem, kas iesniegti
iepriekš. Ir iesniegti maksājuma uzdevumi par veiktiem norēķiniem degvielas uzpildes stacijā par
degvielas iegādi 13 euro apmērā. Ir prasīts papildus skaidrojums par šīm naudām, tas ir sniegts gan
rakstiski, gan šobrīd mutiski, gan arī komitejās pilnīgi identisks. Tie ir degvielas izdevumi, kas bija
nepieciešami, lai nokļūtu līdz tiesai. Tas tā varētu būt, bet mums ir likums, kas nosaka, kādā veidā ir
jāsasaista kopā kaut kādi notikumi ar izdevumiem, lai tos viennozīmīgi nodefinētu par zaudējumiem un
vēl jo vairāk, lai šos zaudējumus noteiktu par nodarītiem publiskas iestādes darbības vai bezdarbības
rezultātā. Degvielas uzpilde ir tehniska darbība, kura ir nepieciešama, lai ikdienā pārvietotos ar
transportlīdzekli, kurš ir aprīkots ar attiecīgu motoru. Pārvietoties vai nepārvietoties ar transportu tā
ir katras personas privāta izvēle. Tas nav valsts pārvaldes iestādes uzstādījums obligāti izmantot privātu
transportlīdzekli. Šeit nav saskatāma saistība starp to, ka privātpersona ir veikusi norēķinus degvielas
uzpildes stacijā un par to būtu jāmaksā valsts pārvaldes iestādei. Par nemateriālo kaitējumu – pēc
iepriekš pieteiktā pamatojums bija balstīts tieši uz goda un cieņas aizskārumu, jo pamatojums tika
jautāts atsevišķi, īpaši uzsverot, vai tam ir kādi rakstiski pierādījumi. Bija lūgts nosaukt pamatojumu.
Rakstveida atbildē bija nosaukts gods un cieņa. Galvenais pamats, lai atlīdzinātu – ir jākonstatē iestādes
rīcības prettiesiskums, kas izpaužas vai nu faktiskajā rīcībā vai lēmumā. Mūsu gadījumā nav ne lēmums,
ne rīcības prettiesiskums. Nav iesniegti arī nekādi pierādījumi, kas ir obligāts priekšnosacījums tam, lai

varētu sākt runāt par to, kādi zaudējumi ir jāatlīdzina. Tas, ka ir iesniegts čeks, tas nekalpo par
pierādījumu, ka tas ir iestādes nodarītais zaudējums. Sīkāks izklāsts ir lēmumprojektā.
Ž.C. norāda, ka nevēlos argumentēt pret. Šajā gadījumā nepiekrītu G.Sušiņinai. Nav saskatīts
cēloņsakars, lai gan šeit diezgan skaidri ir izteikts cēloņsakars. Jāskatās viss lēmumprojekts, kas ir
sagatavots. Tas, ko es saklausīju, G.Sušiņina nonāk pretrunā pati ar sevi. Kopsummā aicināšu balsot
“par”.
N.Millere jautā, vai Administratīvās komisijas locekļi atzīst pieļautās nepilnības?
A.Kirillovs norāda, ka nepilnības var atzīt tikai tiesa. Lieta netika skatīta pēc būtības ne tiesā, ne
atkārtoti Administratīvajā komisijā. Attiecībā uz uzaicināšanu nepilnību nav. Es nesaskatu nekādu
pamatojumu.
N.Orleāns jautā, vai tad mēs esam tiesa, kas var izšķirt šo jautājumu? Es personīgi nevaru izlemt no
tiem faktoriem, jā vai nē. Tas nav pareizi mums ļaut vispār izlemt šo jautājumu. To jau tikai tiesa var.
G.Sušiņina dara zināmu, ka šo jautājumu skata dome, jo Administratīvā komisija ir domes dibināts
veidojums, tas ir iestādes iekšējais jautājums pirms tas nonāk līdz tiesai. Jautājumam no sākuma jābūt
izskatītam iestādē. Zaudējumus piesaka iestādei, tas ir jāskata administratīvā procesa ietvaros un šis
lēmums ir obligāts priekšnosacījums, lai persona varētu vērsties tiesā. Ja šāds lēmums nebūs, tad tiesa
pieteikumu nepieņems.
N.Millere jautā G.Sušiņinai, vai ir saskatāmas procesuālas nepilnības?
G.Sušiņina norāda, ka tā nav mana kompetence, lai varētu saskatīt procesuālas nepilnības
Administratīvās komisijas darbā. Kā pareizi pateica Administratīvās komisijas priekšsēdētājs – tas ir
tikai ir vispārējās jurisdikcijas tiesas kompetence, kura skatītu Administratīvās komisijas lēmumu pēc
būtības. Administratīvās komisijas lēmums pēc būtības nav skatīts, tiesa nav pieņēmusi spriedumu, nav
noteikusi, ka Administratīvā komisija ir izdarījusi kaut ko nepareizi. Administratīvās komisijas gala
lēmums šobrīd iesniedzēju apmierina. Tas ir pieņemts, stājies spēkā un kļuvis nepārsūdzams. Pieteikums
šobrīd ir par to, ka privātpersona vēlas zaudējumu atlīdzināšanu sakarā ar Administratīvās komisijas
darbu. Taču prettiesiskums Administratīvās komisijas darbā nav konstatēts, iestāde pati nav tiesīga
veikt šādu apstākļu izpēti, lai to konstatētu. Mēs paši neizmeklējam un neveidojam vērtējumu.
Ž.C. papildina, ka izklausās, ka nav lasīts īsti līdz galam tiesas lēmums, ar ko tika nodots atkārtotai
izskatīšanai, kur tika teikts, ka vairāki pārkāpumi tika konstatēti – netika dota iespēja piedalīties,
iepazīties ar lietas materiāliem. Tur tika konstatēti tik daudz pārkāpumi un tagad tie netiek atreferēti.
Pats būtiskākais - sodīt personu par to, kas vispār nav sodāms.
N.Millere jautā G.Sušiņinai, ja modelē situāciju, kā būs tālāk? Ja Ž.C. nonāk tiesā un mēs šobrīd lemjam
par to, vai izmaksāt vai neizmaksāt kompensāciju, bet ja tiesa konstatēs Administratīvās komisijas
kļūdas, tad uzskatu, ka jāatbild visiem Administratīvās komisijas locekļiem. Kādas ir turpmākās
juridiskās sekas, ja domes deputāti uzņemas noraidīt lēmumu?
G.Sušiņina dara zināmu, ka nekas īsti nemainīsies. Ja lieta nonāks līdz tiesai, prasības priekšmets var
būt tikai tāds pats, kā pieteikts deputātiem. Izmaksāt to pašu summu un iestāde balstīsies uz tiem pašiem
apsvērumiem. Tiesas lēmums neatšķirsies no tā paša lēmuma, ja viņš šajā gadījumā būtu sagatavots kā
pozitīvs. Plus klāt valsts nodeva 30 euro.
N.Millere norāda, ka runāju par solidāru atbildību Administratīvajai komisijai.
G.Sušiņina norāda, ka tur nav solidāra atbildība, tas ir no valsts budžeta. Ja deputāti lemtu, ka
pieteikums ir apmierināms, tad atlīdzinājums tiktu ņemts no pašvaldības budžeta.
A.Kirillovs papildina, ja būs tiesas spriedums par zaudējumu atlīdzināšanu, tad regresa kārtībā es
brīvprātīgi atlīdzināšu pats personīgi Mārupes novada domes budžetam visus zaudējumus.
Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše,
Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis), „pret” 1 (Jānis Lībietis), „atturas” 4 (Guntis Ruskis, Nadīna Millere,
Normunds Orleāns, Raivis Zeltīts), par sagatavoto lēmumu balsojumā nepiedalās 4 (Andris Puide,
Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Ira Dūduma), Mārupes novada dome nolemj:
Nepieņemt lēmumu Nr.40 saskaņā ar pielikumu:
1. Noraidīt Ž.C. pieteikumu par zaudējumu atlīdzināšanu.
2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgas Tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā)
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.40).

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti

41.
Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada domes administrācijas struktūrvienībā
Attīstības nodaļā
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
N.Orleāns interesējas, par kādu atlīdzību strādās šis cilvēks?
M.Bojārs informē, ka tie būs 1382 euro, Reāla darbība sāksies ar 1.jūniju.
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.41 saskaņā ar pielikumu:
1. Ar 2021.gada 1.maiju Mārupes novada domes administrācijas struktūrvienībā Attīstības nodaļā
izveidot jaunu amata vietu projekta vadītājs (profesijas kods 2422 01) 32.saime, III A līmenis,
11.mēnešalgu grupa.
2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.41).
42.
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs
Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Sigita Sakoviča, Andris Puide,
Pēteris Pikše, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis
Vācietis, Nadīna Millere, Guntis Ruskis, Raivis Zeltīts), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
dome nolemj:
Pieņemt lēmumu Nr.42 saskaņā ar pielikumu:
1. Piešķirt J.O., personas kods ___, finansiālu atbalstu 160.00 euro (viens simts sešdesmit euro)
apmērā, lai segtu dalības maksas un ceļa izdevumus, LaMSF licences iegādi vai apdrošināšanas
iegādi, kas saistīti ar sportista dalību motokrosa sacensībās 2021.gadā.
2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar J.O.,
personas kods ___ un biedrību “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ. Nr.40008176438.
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt līdzfinansējumu
biedrībai “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ. Nr.40008176438, uz tās rēķinā norādīto
bankas kontu.
4. J.O., personas kods ___, un biedrībai “Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ.
Nr.40008176438, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu
atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei
atskaites par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma
1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, J.O., personas kods ___, un biedrībai
“Atbalsts sportam un izglītībai “ASI””, reģ. Nr.40008176438, abiem kopā solidāri vai katram
atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas
mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.42).
Domes sēde tiek paziņot par slēgtu plkst.15:15.

Domes priekšsēdētājs ziņo, ka komiteju sēdes notiks 2021.gada 19.maijā, plkst.10:00, 11:00, 14:00.
Domes sēde notiks 2021.gada 26.maijā, plkst.13:00.
Pielikumā apstiprināti 65 (sešdesmit pieci) domes sēdes lēmumi.
Domes priekšsēdētājs:

Mārtiņš Bojārs

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine:

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 29.aprīlī

