
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2021.gada 26.maijā                     Nr.7 

 

Domes sēde notiek tiešsaistē, izmantojot ZOOM platformu 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 13:00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Millere, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs, Guntis Ruskis, Edgars Jansons, Anita Vintere 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  
 

Domes sēdei pieslēgušies darbinieki: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa, 

Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” izpilddirektore Dace Šveide 

 

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. (4 gab.) 

2. Par adreses piešķiršanu. 

3. Par adreses maiņu. 

4. Par 2021.gada 28.aprīļa Mārupes novada Domes lēmuma Nr. 2.3  “Par adreses piešķiršanu” 

precizēšanu. 

5. Par zemesgabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu. (2 gab.) 

6. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. (2 gab.) 

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

8. Par zemes gabala ar kadastra Nr.8076 007 0999, Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā 

200/8200 domājamo daļu atsavināšanu. 

9. Par projekta “Džudo diena Mārupē 2020” īstenošanas termiņa pagarināšanu.  

10. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai. 

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra 

Nr.80760110398, Mārupes novadā, teritorijai. 



12. Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam aktualizētā rīcību un 

investīciju plāna 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu. 

 

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

13. Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmas 2021./2022., 2022./2023. un 

2023./2024.mācību gadam saskaņošanu. 

14. Par Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmas 2021./2022., 2022./2023. un 

2023./2024.mācību gadam saskaņošanu. 

15. Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu 2021./2022. un 

2022./2023.mācību gadam saskaņošanu. 

16. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības 2021. 

gadā ietvaros. 

17. Par finansiālu atbalstu sportistam. (3 gab.) 

18. Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai. 

19. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā”. 

20. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību 

organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021. gadā dažādu vecuma grupu 

Mārupes novada iedzīvotājiem. 

21. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas Jaunatnes Čempionāta 

pludmales volejbola fināla posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2021. gadā. 

22. Par Jaunmārupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

23. Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” nolikuma apstiprināšanu. 

24. Par jaunu amata vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte”. 

25. Par grozījumiem nolikumā “Kārtība, kādā piešķir stipendijas Mārupes vidusskolas 

skolēniem”. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

26. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2021.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.4/2021 “Grozījums Mārupes novada domes 2017.gada 29.marta saistošajos noteikumos 

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

27. Par Olaines novada domes pilnvarojuma akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” atbilstību Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumam  Nr. 27 (sēdes 

prot.Nr.8). 

28. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  

un soda naudas dzēšanu. 

29. Par Mārupes novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu. 

30. Par nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 29, Tīraine, Mārupes novads, Nr.8076 008 0071,  

atsavināšanu. 

31. Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, 

kadastra Nr.8076 900 3635 atsavināšanai. 

 

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

 

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

Andris Puide, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Raivis Zeltīts, Guntis Ruskis, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 



1.1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Andris Puide, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis 

Vācietis, Raivis Zeltīts, Guntis Ruskis, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Skaņā kalna iela 32, kadastra Nr.8076 

007 1823, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc 

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3437,  0,1350 ha platībā un t.sk. ēkai  

atstāt spēkā esošo adresi Skaņā kalna iela 32, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3437,  0,1350 ha platībā zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3438,  0,0428 ha platībā 

nosaukumu Skaņā kalna iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3438,  0,0428 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.1.1). 

 

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 13 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Sigita Sakoviča, 

Andris Puide, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Mesteri” (kadastra Nr. 8076 006 0260) un 

“Lielurģi” (kadastra Nr. 80760060254),  zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0407,  1,0 ha platībā atstāt spēkā esošo 

adresi “Mesteri”, Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101).  

3. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0408,  1,55 ha platībā atstāt spēkā esošo 

adresi “Lielurģi”, Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0409,  0,08 ha platībā 

nosaukumu C-13Stīpnieku ceļš – Alpi  - Dzirnieki, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0409,  0,08ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 



6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0410,  0,12 ha platībā 

nosaukumu C-13Stīpnieku ceļš – Alpi  - Dzirnieki, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0410,  0,12 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.1.2). 

 

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, Pēteris Pikše, Sigita Sakoviča, 

Andris Puide, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dravnieku iela 2, kadastra Nr.8076 

007 2044, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc 

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3439,  0,1233 ha platībā un t.sk. ēkai  

atstāt spēkā esošo adresi Dravnieku iela 2, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3439,  0,1233 ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901). 

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3440,  0,0566 ha platībā 

nosaukumu Dravnieku iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3440,  0,0566 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 3441,  0,0549 ha platībā 

nosaukumu Gaujas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3441,  0,0549 ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

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

 

Plkst.13:10 domes sēdes tiešsaistei 

pieslēdzas deputāts Edgars Jansons 

 

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, Pēteris Pikše, Sigita Sakoviča, 

Andris Puide, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Kurmales iela 19, kadastra Nr.8076 

007 1184, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc 

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3453,  0,1244 ha platībā un t.sk. ēkai  

atstāt spēkā esošo adresi Kurmales iela 19, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3453,  0,1244 ha platībā zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3454,  0,0229 ha platībā 

nosaukumu Brīvnieku iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3454,  0,0229 ha platībā zemes 

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

nodalījuma joslā  (kods 1101). 

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

9. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.1.4). 

 

2. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Andris Puide, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Anita Vintere, Edgars Jansons), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei Mazā Ledaiņu iela 8, Mārupe,  

Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Mazā Ledaiņu iela 8, Mārupē, Mārupes novadā, divģimeņu 

dzīvojamās mājas telpu grupām adreses: 

Dzīvokļa 

telpu grupas  

Adrese 

001 Mazā Ledaiņu iela 8 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Mazā Ledaiņu iela 8 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.2). 

 

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, Pēteris Pikše, Sigita Sakoviča, 

Andris Puide, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Anita Vintere, Edgars Jansons), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Rumaki”, kadastra Nr. 80760060320, 0,3000 ha platībā un t. 

sk. ēkai adresi uz “Vrindas”, Mārupes novads ( klasifikatora kods 106505008). 

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 2021.gada 28.aprīļa Mārupes novada Domes lēmuma Nr. 2.3  “Par adreses piešķiršanu” 

precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Andris Puide, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Anita Vintere, Edgars Jansons), „pret”  nav,  „atturas”  nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Precizēt Mārupes novada Domes 2021.gada 28. aprīļa lēmuma Nr. 2.3 ( sēdes prot. Nr. 4) 

2.punktu  

Dzīvokļa 

(telpu grupas) 

projekta 

numurs 

Adrese 

1 Paleju iela 52A - 3, Mārupe, Mārupes novads 

2 Paleju iela 52A - 2, Mārupe, Mārupes novads 

3 Paleju iela 52A - 1, 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 

 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

Plkst.13:14 domes sēdes tiešsaistei 

pieslēdzas deputāts Andrejs Kirillovs  

 

5.1. 

Par zemesgabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

https://www.kadastrs.lv/varis/106505008?type=house


Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Andris Puide, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Ira Dūduma, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  nav, Mārupes novada dome  

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma “Smiltāji”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110064) 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760110063 -4,8 ha platībā, piešķirt adresi  

“Ozoldangas”, 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.5.1). 

 

5.2. 

Par zemesgabala atdalīšanu un adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Andris Puide, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Andrejs Kirillovs, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Ira 

Dūduma, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Raivis Zeltīts, Anita Vintere, Edgars Jansons), „pret”  nav,  

„atturas”  nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalnavītoli”, Jaunmārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

80760110270) zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760111377 -3,2661 ha platībā, piešķirt 

adresi  Loka ceļš 44, Jaunmārupe, 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.5.2). 

 

Plkst.13:15 domes sēdes tiešsaistei 

pieslēdzas deputāte Nadīna Millere 

 

6.1. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere), „pret”  1 (Edgars Jansons),  „atturas”  3 (Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, 

Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.1). 



6.2. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas”  4 (Raivis Zeltīts, Edgars Jansons, Normunds Orleāns, 

Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.6.2). 

 

7. 

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 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas”  1 (Edgars Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piekrist apvienot nekustamā īpašuma Kurmales iela 62 (kadastra Nr. 80760072310) zemes 

vienību 80760072296 ar  nekustamā īpašuma Bebru iela 32B (kadastra Nr. 80760070496) zemes 

vienību ar 80760072331 vienā zemesgabalā 0,3993 ha kopplatībā. 

2.  Zemes vienībai 0,3993 ha platībā un t. sk. ēkai atstāt spēkā esošo adresi Kurmales iela 62, 

Mārupe,  Mārupes novads un noteikt zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve ( kods 0601). 

3. Likvidēt Valsts Adrešu reģistrā adresi Bebru iela  32B, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora 

kods 106496984). 

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

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

 

8. 

Par zemes gabala ar kadastra Nr.8076 007 0999, Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā 

200/8200 domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Edgars 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atsavināt Larisai Valijai Gavrilovai nedzīvojamai ēkai – garāžai Nr.72 piekritīgās 200/8200 

domājamās daļas no zemes gabala Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.8076 

007 0999.  

2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

https://www.kadastrs.lv/varis/106496984?type=house


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 Larisas Valijas Gavrilovas pilnvaroto pārstāvi Aleksandru 

Sviridovu. 

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

 

9. 

Par projekta “Džudo diena Mārupē 2020” īstenošanas termiņa pagarināšanu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Līdzdarbības līguma Nr. 1/4-6/7-2020 īstenošanas termiņu pagarināt līdz 2021.gada 

1.novembrim un pārskata iesniegšanas termiņu līdz 2021.gada 30.novembrim.  

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.9). 

 

10. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

N.Orleāns interesējas, kāpēc septiņiem ir atteikts? 

P.Pikše dara zināmu, ka tie neatbilst saistošajiem noteikumiem. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” 2 (Edgars Jansons, 

Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām: 



 

Nr. Īpašnieks Adrese Kad.Nr.  

Tāme 

kanaliz

ācija, 

EUR 

Tāme 

ūdens, 

EUR 

Pašvaldība

s līdzfin. 

kanalizācij

a EUR 

Pašvaldība

s līdzfin. 

ūdens, 

EUR 

Iesniedzēja 

līdzfinan. 

kanalizācija, 

EUR 

Iesniedzēj

a līdzfin. 

ūdens, 

EUR 

1    

1134,98 

 453,99  113,50  

2    283,75 283,74 

3    

1218,47 

 487,39  121,85  

4    487,39 121,84 

5    635,25  317,63  317,62  

6     1754,50  1403,60  350,90 

7    1842,53  1474,02  368,51  

8    2560,97 1972,30 2500,00 1500,00 60,97 472,30 

9    1665,87  1332,70  333,17  

10    1214,54 675,18 971,63 540,14 242,91 135,04 

11    617,40  493,92  123,48  

12    1098,68 709,06 878,94 567,25 219,74 141,81 

13    977,68 671,55 782,14 537,24 195,54 134,31 

14    1074,48  859,58  214,90  

15    1573,61  1573,61  0,00  

16    1001,28 802,23 801,02 641,78 200,26 160,45 

17    1639,25  819,63  819,62  

18    1334,03  1067,22  266,81  

19    1759,95 1231,78 1407,96 985,42 351,99 246,36 

20    1460,77  1168,62  292,15  



21    1877,01  1877,01  0,00  

22    665,50  532,40  133,10  

   Kopā: 25352,2

5 

7816,60 20570,55 6175,44 4781,68 1641,16 



 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām: 

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

1  

  

Saistošo noteikumu 3.2. punkts - 

pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo 

īpašumu nav/netiks izbūvēts 

maģistrālais ūdensapgādes un/vai 

kanalizācijas vads un tas 

neatrodas tiešā tuvumā šim 

nekustamajam īpašumam. 

2 

 

3    Pēc AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” 2021. gada 29. 

aprīļa vēstules Nr. 2-11/450, līdz 

noteiktajam termiņam nav 

panākta vienošanās ar 

privātīpašnieku par tehnisko 

risinājumu/shēmu tīklu izbūvei 

īpašumā. 

4    Īpašumā jau ir izbūvēts 

pieslēgums pie centralizētā 

ūdensvada. 

5    Saistošo noteikumu 3.2. punkts – 

ūdensvada pieslēguma izbūve 

esošajos apstākļos nav tehniski 

iespējama.  

6    Saistošo noteikumu 3.2. punkts – 

ūdensvada pieslēguma izbūve 

esošajos apstākļos nav tehniski 

iespējama. 

7    

 

3. Atzīt Mārupes novada Domes 2021. gada 24. marta (lēmums Nr. 9, prot.Nr. 4) 1.punktu daļā par 

Ž.V. par spēku zaudējušu; 

4. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram šī lēmuma adresātam  šī lēmuma 

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

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

līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

5. 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”. 

6.  Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē.  

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

(Baldones ielā 1A, Rīgā). 

8. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešām lapām (pielikums Nr.10). 

 

11. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra 

Nr.80760110398, Mārupes novadā, teritorijai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra Nr.80760110398, 

Mārupes novadā, teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/9-2021 un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra Nr.80760110398, Mārupes novadā, 

robežām, 6.0100 ha platībā. 

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

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

ar nekustamā īpašuma “Vējrozes”, kadastra Nr.80760110398, īpašnieku, saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīspadsmit lapām (pielikums Nr.11). 

 

12. 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam aktualizētā rīcību un 

investīciju plāna 2021. – 2023. gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdkalns, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere), „pret”  nav,  „atturas” 5 (Edgars Jansons, Nadīna Millere, Normunds Orleāns, 

Raivis Zeltīts, Andris Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam aktualizēto rīcību un 

investīciju plānu 2021. - 2023.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026.gadam aktualizēto rīcību un 

investīciju plānu 2021.– 2023.gadam pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par Mārupes novada attīstības programmas 2020. - 2026. gadam aktualizētā 

rīcību un investīciju plāna 2021.– 2023.gadam apstiprināšanu” pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

4. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas (pielikums Nr.12). 

 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

13. 

Par Jaunmārupes pamatskolas  interešu izglītības programmas 2021./2022., 2022./2023. un 

2023./2024.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

E.Jansons interesējas, kuras sfēras skar šīs interešu izglītības programmas? 

L.Kadiģe norāda, ka tas ir matemātikas pulciņš un Mazie Einšteini, abi ir eksaktās zinātnes. 

E.Jansons jautā, kāpēc citas programmas neapstiprina? 

L.Kadiģe paskaidro, ka pārējās programmas ir apstiprinātas, šīs divas ir jaunas programmas klāt. 

Beidzas mācību gads un pedagogi vēlas zināt, ar kādām slodzēm jārēķinās nākošajā mācību gadā. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Edgars 

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

 

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


Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmu Matemātikas pulciņš “Mazie 

Einšteini” 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.13). 
 

14. 

Par Mārupes 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 17 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Edgars 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmu “Skanīgi rotaļīgā angļu valoda 1.-

2.klasēm” 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.14). 

 

15. 

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu 2021./2022. un 2022./2023.mācību 

gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Edgars 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmas “Leļļu darbnīca” 2.-3. 

klasēm, 1. klašu koris, “Ukuleles draugi” 2.-3. klasēm, “Aerobikas pulciņš” 10.-12. klasēm 

2021./2022. un 2022./2023.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmu 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.15). 

 

16. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras nodarbinātības 2021. gadā 

ietvaros 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Edgars 

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



 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Jaunmārupes pamatskolā: 

1.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

1.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

1.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

2. Mārupes pamatskolā: 
2.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

2.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

2.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

2.4. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30.jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

2.5. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

2.6. No 2021. gada 2. augusta līdz 27. augustam izveidot 2 (divas)  amata vietas: 

       amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

       profesijas kods: 5312 01 

      darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

       stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

3. Mārupes Valsts Ģimnāzijā 
3.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

 

3.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  



amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

3.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

4. Mārupes novada Skultes sākumskolā: 
4.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

4.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

4.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

4.4. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30.jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

4.5. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

4.6. No 2021. gada 2. augusta līdz 27. augustam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” 
5.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietu:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

5.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietu:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

5.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

5.4. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30.jūnijam izveidot 6 (sešas) amata vietas: 



amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

5.5. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 6 (sešas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

5.6. No 2021. gada 2. augusta līdz 27. augustam izveidot 6 (sešas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti”  

6.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30.jūnijam izveidot 9 (deviņas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

6.2. No 2021. gada 2. augusta līdz 27. augustam izveidot 8 (astoņas) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

7. Pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte”  

7.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

7.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

7.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

7.4. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30.jūnijam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

7.5. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

7.6. No 2021. gada 2. augusta līdz 27. augustam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

amats:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

profesijas kods: 5312 01 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

8. Mārupes Sporta centrs 



8.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

8.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

8.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

9. Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē 
9.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

9.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

9.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

10. Mārupes novada Sociālajā dienestā 

10.1. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam dienas centrā “Tīraine”  izveidot 1 (vienu) amata vietu:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

10.2. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam dienas centrā “Tīraine” izveidot 2 (divas) amata vietas:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

10.3. No 2021. gada 2. augusta līdz 27.augustam dienas centrā “Tīraine”  izveidot 2 (divas) amata 

vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

10.4. No 2021. gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 4 (četras) amata 

vieta:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

10.5. No 2021. gada 1. jūlija līdz 28. jūlijam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 1 (vienu) amata 

vietu:  

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 



profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

10.6. No 2021. gada 2. augusta līdz 27. augustam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 1 (vienu) 

amata vietu: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

10.7. No 2021. gada 2. augusta līdz 27. augustam dienas centrā “Skulte” izveidot 2 (divas) amata 

vietas: 

amats:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

profesijas kods: 9329 09 

darba laiks:nepilns nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundas tarifa likme: 2.95 EUR 

11. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešām lapām (pielikums Nr.16). 

 

17.1. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Edgars Jansons), (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.17.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.J., personas kods ___, finansiālu atbalstu 180 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 A.J., personas 

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

Nr.40008158108. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 

Nr.40008158108, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. A.J., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.J., personas kods ___, un biedrībai 

“Mārupes BMX klubs”, Nr.40008158108, 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 A.J., personas kods ___, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) I.J., personas kods ___, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr.40008158108, 

abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.17.1). 

 

17.2. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

E.Jansons interesējas, vai šī sportiste ir deklarēta Mārupē? 



M.Bojārs norāda, ka mēs nevaram publiski izpaust adreses, jo notiek domes sēdes ieraksts. 

E.Jansons norāda, ka es zinu, ka viņa dzīvo citur. 

G.Sušiņina informē, ka šī sportiste ir deklarēta Rīgā, bet ir Mārupes Sporta centra audzēkne, kas 

atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir pielīdzināms deklarācijai Mārupē. Tie ir divi absolūtu vienādi 

nosacījumi. Vai nu viens, vai otrs. 

L.Kadiģe papildina, ka sportiste ir Mārupes Sporta centra audzēkne. Mūsu saistošajos noteikumos ir 

noteikts, ka finansiālu atbalstu sniedzam Mārupē deklarētajiem un Mārupes Sporta centra audzēkņiem. 

E.Jansons norāda, ka visiem hokejistiem šo izstāstīšu, lai piedeklarējas pie Mārupes Sporta centra un 

tad lai prasa naudu. 

N.Millere norāda, ka bijusi maldināta. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons), „pret”  1 (Nadīna Millere),  „atturas” 3 (Andris Puide, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.K.M., personas kods ___, finansiālu atbalstu 193.70 euro apmērā, lai segtu ceļa 

izdevumus un 50 % apmērā dzīvošanas izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību treniņnometnē 

“Gatavošanās Baltijas U18 čempionātam”, kas norisinājās Liepājā no 26.04.2021.- 14.05.2021. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.K.M., personas 

kods ___, likumisko pārstāvi (māti) I.M., personas kods ___. 

3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt A.K.M., personas kods ___ likumiskajai pārstāvei (mātei) I.M., 

personas kods ___, uz kontu A/S “Swedbank”, Nr.LV17HABA000130A195930, likumā 

noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. A.K.M., personas kods ___, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.M., personas kods ___, nodrošināt 

piešķirtā finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot Domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

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

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.M., personas kods ___, atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.17.2). 

 

17.3. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

A.Puide izsaka lūgumu turpmāk, kad ir šādas kompensācijas un naudas samaksas piešķiršana, ziņot, 

vai persona ir deklarējusies Mārupē. Jau iepriekš vairākkārt esmu teicis, ka mums nav visa pasaule 

jāatbalsta. Bet kā tikko sapratām, īsti labi tas joprojām nestrādā. Tāpēc lūgums - neatkarīgi no 

prasībām, tabulām un vērtējumiem, ziņot, vai persona ir deklarējusies Mārupē, vēlams vismaz gadu.  

D.Štrodaha norāda, ka gribētu, lai netiek maldināti iedzīvotāji, jo iet domes sēdes ieraksts. Saistošie 

noteikumi, kurus paši esam apstiprinājuši, nosaka, ka atbalstu var dabūt gan Mārupē deklarētie, gan 

Mārupes Sporta centra audzēkņi. Tāpat kā tie, kas ir deklarēti vai Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. 

Ja gribam savādāk un negribam dot naudu, tad jāsniedz priekšlikumi un varbūt mainām saistošos 

noteikumus. 

A.Puide norāda, ka šobrīd izteicu priekšlikumu un tāpēc ir jāgroza saistošie noteikumi. 

N.Millere ierosina uz nākošo Sociālo jautājumu komiteju pārskatīt jautājumu par Mārupē nedeklarēto 

bērnu atbalstu, neskatoties uz to, ka viņi mācās izglītības iestādē. Mums ir aktuāli jautājumi par 

daudzbērnu ģimenēm, kur bērni ir deklarēti Mārupē, bet neviens no vecākiem nesaņem pabalstu. Pati 

uzņemos par šo jautājumu sekot līdzi. Aktīvi runājot ar iedzīvotājiem, it sevišķi pie Mārupes ģimnāzijas, 

par to, ka daudzi sportisti futbolisti startē ar Mārupes Sporta centra futbola klubu, bet viņi visi ir 

rīdzinieki. Jautājums ir aktuāls un pakārtots tam, ka mūsu bērni netiek uz laukuma, bet rīdzinieki 



trenējas zem Mārupes sporta centra zīmes un brenda. Attiecībā uz atbalsta sniegšanu, aicinu kolēģus 

uz nākošo domes sēdi sniegt savus priekšlikumus. 

E.Jansons norāda, ka par šiem saistošajiem noteikumiem, par Mārupes Sporta centru, ka jebkurš 

rīdzinieks var piedeklarēties Mārupes Sporta centrā un tādā veidā fiktīvi saņemt finansējumu. Tas 

neliedz vecākiem un bērnam tieši tādu pašu finansējumu paprasīt Rīgas domē un vēl kādā pagastā. Iznāk 

tā, ka tētis un mamma kļūst par menedžeri bērnam un vismaz trīs pagastos var dabūt to pašu naudu par 

tiem pašiem pasākumiem. Tajā pašā laikā ir Mārupes iedzīvotāji, kuri cieš no tādas nezināšanas un tā 

nezināšana visvairāk ir hokejā. Mārupes Hokeja savienība katru gadu nodod atskaites Mārupes novada 

domei par pašvaldības funkcijas pildīšanu, kur ļoti strikti ir jāievēro deklarēto bērnu īpatsvars hokeja 

grupās. Tikai tāpēc, ka tas ir saistīts ar proporciju, vismaz 50 % un viss finansējums, kas tiek piešķirts, 

13 euro katru mēnesi uz bērnu, ir attiecināms tikai uz Mārupē deklarētajiem bērniem. Pretējā gadījumā, 

S.Bartuševiča, kas to kontrolē, šādu atskaiti nepieņem. Pārbauda deklarētās dzīvesvietas. Nav 

saprotams, kā viņa zina, kurš ir un kurš nav mārupietis. Man kā deputātam tāda informācija nav 

pieejama, bet S.Bartuševičai ir pieejama. Iznāk savāda situācija. Lai paceltu savu sporta veidu Mārupē, 

vienā no dārgākajiem sporta veidiem, ar vislielāko vilkmi, tad tos mēs “velkam ar lineālu, mikroskopu”, 

finansējumu dodam maz un nevienu svešo nelaižam iekšā, labi zinot, ka hokeja komandai ir ļoti grūti 

savākt 15 vai 20 bērnus vienā komandā, tikai tāpēc, ka ir konkurējošie sporta veidi, kas ir pilnībā 

atbalstīti – futbols, basketbols, vieglatlētika. Tur neviens finansējumu nekontrolē un nepārbauda, vai 

bērns dzīvo vai nedzīvo Mārupē. Iznāk, ka saistošie noteikumi kaut kādā mērā ir ļoti subjektīvi, par 

“deguniem”. Ja ir saistīti ar E.Jansonu, tad tiem naudu nedod vai dod mazāk. Tie, kas nav saistīti ar 

E.Jansonu, tad tiem dod. Es varu pateikt, ka pēdējie divi uzvārdi, kas tika skatīti, ir saistīti ar E.Jansonu. 

Tad kā mēs rīkosimies, ja viņi ir mani draugi, dosim viņu bērniem finansējumu vai nē? 

A.Puide vērš uzmanību, ka, lai izdarītu izvēli balsojot, man būtu jāsaprot atbilde uz manu jautājumu. 

Jautājums bija - vai šī persona ir deklarēta Mārupē? 

L.Kadiģe norāda, ka ziņojot par šo lēmumprojektu, es uzsvēru, ka šī persona ir Mārupes Sporta centra 

audzēkne. Tas ir rakstīts lēmumprojekta konstatējošajā daļā. 

E.Jansons norāda, ka dažreiz mēs izskatamies pēc muļķiem, jo svešiem no ārpuses  palīdzam, bet savējos 

graužam. 

N.Orleāns norāda, ka L.Kadiģe saka, ka ir Mārupes Sporta centra audzēkne, tas ir skaidrs, bet ir vai 

nav deklarēta Mārupē? 

L.Kadiģe paskaidro, ka šī persona nav deklarēta Mārupē. 

E.Jansons norāda, ka šis ir principa jautājums. Vēlos saprast, vai uz tāda paša iesnieguma pamata, ja 

aiziešu un pierunāšu S.Bartuševiču piedeklarēt kādus 400 hokejistus Mārupes Sporta centrā, mēs tieši 

tāpat piešķirsim finansējumu, vai tomēr sāksim domāt, ka tas ir mazliet par daudz? Mārupē ir aptuveni 

400 hokejisti, bērni, kas ir deklarēti Mārupē. Vai ir iespējams piereģistrēt Mārupes Sporta centrā visus 

Mārupē deklarētos hokejistus un līdzvērtīgi kā šeit, saņemt finansējumu? 

L.Kadiģe paskaidro, ka Mārupes Sporta centrā viņus nevienu nevar piereģistrēt. Piereģistrēšana 

nozīmē līguma slēgšanu par treniņu norisi sporta centrā, kur vecāki slēdz līgumu ar sporta centru tikai 

tajās programmās, kuras ir oficiāli licenzētas Mārupes Sporta centrā. Mārupes Sporta centrā 

programma hokejs nav licenzēta un nav treneru, līdz ar to, tāds līgums slēgts netiks. 

E.Jansons ierosina atvērt tādu programmu. 

L.Kadiģe norāda, ka tas jau ir citas pakāpes jautājums. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons), „pret”  1 (Nadīna Millere),  „atturas” 3 (Andris Puide, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.17.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt K.P.M., personas kods ___, finansiālu atbalstu 193.70 euro apmērā, lai segtu ceļa 

izdevumus un 50 % apmērā dzīvošanas izdevumus, kas saistīti ar sportistes dalību treniņnometnē 

“Gatavošanās Eiropas čempionātam U23”, kas norisinājās Liepājā no 26.04.2021.- 14.05.2021. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar K.P.M., personas 

kods ___. 



3. Finansiālu atbalstu pārskaitīt K.P.M., personas kods ___, uz kontu A/S “Swedbank”, 

Nr.LV92HABA0551042826092, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

4. K.P.M., personas kods ___, nodrošināt piešķirtā finansiāla atbalsta izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot Domei atskaiti par tā 

izlietošanu.  

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad K.P.M., personas kods ___, 

atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

7. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.17.3). 

 

18. 

Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe, 

Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere, Edgars Jansons), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” saskaņā ar pielikumu Nr.1; 

2. Publicēt  nolikumu “Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai”  kopā ar informatīvo paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv; 

3. Noteikt pieteikšanās termiņu: divas nedēļas no publikācijas brīža tīmekļa vietnē www.marupe.lv  

4. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja:  Izglītības dienesta vadītāja Sarmīte Antiņa 

Komisijas locekļi: Izglītības darba speciāliste Ilze Priževoite 

                Uzņēmējdarbības attīstības konsultants Jolanta Kursiša, 

                              Deputāte Nadīna Millere 

5. Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

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

 

19. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017.gada 22.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

L.Kadiģe informē, ka šajos saistošo noteikumu grozījumos, kuri tika izskatīti gan Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu, gan Finanšu komitejā, vienojāmies par koeficientu 2,5. Diemžēl ir 

izveidojusies tehniska kļūda un materiālā, kas ir sagatavots uz domes sēdi, šis koeficients ir atstāts 2, 

kaut gan vienojāmies par 2,5. Man ir jautājums – kā mēs varētu labot šo tehnisko kļūdu, lai varam šajā 

lēmumprojektā ierakstīt šo koeficientu 2,5? 

M.Bojārs paskaidro, ja ir jāmaina lēmumprojekts, tad to var izdarīt tikai deputātiem balsojot par 

konkrēto izmaiņu. Tas ir saistošo noteikumu 18.punkts. 

L.Kadiģe papildina, ka komitejās bija nolemts, lai atbalstītu vientuļos pensionārus un atsevišķi 

dzīvojošas personas ar invaliditāti, šīm kategorijām palielina koeficientu uz 2,5. 

N.Orleāns interesējas, ja esam nobalsojuši par dienas kārtību, tādu, kāda tā ir, visi deputāti bija 

apmierināti. Manuprāt, ja ir kādas izmaiņas, tad par tām bija jāatrunā sākumā.  Tagad kaut ko sākam 

mainīt. Man liekas, ka tas nav pareizi, man liekas, ka tā nevar darīt. Jāatgriež komitejā un jāsagatavo. 

G.Sušiņina dara zināmu, ka ar minēto balsojumu netiek grozīta dienas kārtība, par kuru ir noticis 

deputātu balsojums. Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības nolikumu, deputātiem ir tiesības izteikt 

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


priekšlikumus un labojumus visos lēmumprojektos, kuri ir ielikti dienas kārtībā. Deputāti ar savu 

balsojumu par katru priekšlikumu balso atsevišķi. Ja balsojums par priekšlikumu ir bijis pozitīvs, tad 

uzskata, ka šis labojums ir ticis veikts un nobalso vēlreiz par visu lēmumprojektu kopumā ar iekļauto 

priekšlikumu. Ja priekšlikums ir guvis negatīvu balsojumu, tad deputāti jebkurā gadījumā nobalso par 

sagatavoto lēmumprojektu, neiekļaujot priekšlikumu. Tikai tad, ja lēmumprojekts nav guvis deputātu 

balsu vairākumu saskaņā ar likumu Par pašvaldībām, viņš ir uzskatāms par nepieņemtu un atgriežas 

atpakaļ komitejā, kura atkārtoti to sagatavo. Šobrīd, atbilstoši nolikuma prasībām, izlikts balsošanai 

priekšlikums grozīt sagatavotā lēmumprojekta redakciju, par kuru tiek balsots atsevišķi. Pēc šī 

balsojuma tiks balsots par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Notiek deputātu balsojums par saistošo noteikumu 18.punkta redakcijas precizēšanu. 

 

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

Ira Dūduma, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Sigita Sakoviča, Gatis Vācietis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Guntis Ruskis), „pret”  nav,  „atturas” 1 (Edgars Jansons), Mārupes 

novada dome  nolemj: 

 

Precizēt saistošo noteikumu 18.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“18.Papildināt saistošos noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā: 

“27.1 Aprēķinot mājokļa pabalstu saskaņā ar saistošo noteikumu 27.punktu, garantētā minimālā 

ienākuma slieksnim piemēro koeficientu 2,5 (divi komats pieci), ja mājokļa pabalsta saņēmējs ir: 

27.1 1. vientuļa (atsevišķi dzīvojoša) pensijas vecumu sasniegusī persona; 

27.1 2. vientuļa (atsevišķi dzīvojoša) persona ar invaliditāti.” 

 

A.Puide interesējas, kurš no kolēģiem pēc šāda lēmuma pieņemšanas man rīt vai parīt var atbildēt, par 

ko pienākas kompensācija un par ko pienākas pabalsts? Baidos, ka 99 % klusēs. Lai tā nenotiktu, man 

ir lūgums informēt cilvēkus, jo tas ir pieņemts kā grozījums un pat juristam būtu grūti atrast, lai tiktu 

skaidrībā, kam kas pienākas. Ir kaut kādas īpaši atbalstāmas iedzīvotāju kategorijas, kuriem lemjam 

dot pabalstu un mans lūgums atkārtoti ir darīt to zināmu vairākkārt, kaut vai liekot to “Mārupes vēstīs”. 

L.Kadiģe paskaidro, ka šie ir vispārējie, lielie saistošie noteikumi par sociālajiem pabalstiem Mārupes 

novadā. Pie pozitīva iznākuma lēmums stājas spēkā, vispirms virzīsim uz Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministriju (VARAM) saskaņošanai, pēc tam, kad tie atgriezīsies no VARAM, tie 

pilnā apjomā tiek publicēti “Mārupes vēstīs”. Mārupes mājaslapā un Facebook tiks publicēts ne pilnā 

apjomā, bet “Mārupes vēstīs” obligāti. Tas ir darba rīks, ar kuru strādā Sociālais dienests, ar šīm 

īpašajām kategorijām. Mūsu Sociālais dienests pārzina mūsu kontingentu un zina šos cilvēkus, uzrunā 

tos personīgi. Novadā to nav daudz. 

N.Millere papildina, ka attiecībā uz to, ka Sociālais dienests zina visus – tas tā nav. Ir cilvēki, kas 

nevēršas un viņus nezina. Nākotnē būtu jādomā par citu saziņas veidu ar iedzīvotājiem. Mana aktīvā 

saziņa ar iedzīvotājiem pierāda to, ka ne visiem iedzīvotājiem, uz kuriem attiecas pabalsti un 

atvieglojumi, ko dome piešķir, ne līdz visiem nonāk tā informācija. Es būtu uzmanīga ar izteicienu, ka 

mēs šos iedzīvotājus zinam. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu kopumā. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2021 „Grozījumi  Mārupes novada domes 2017.gada 

22.novembra saistošajos noteikumos Nr.29/2017 “Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” 

saskaņā ar  pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

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

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.  

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām (pielikums Nr.19). 



 

20. 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību organizēšanai 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021. gadā dažādu 

vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

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

Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Anita 

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

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.Nr.40008073661, pašvaldības 

atbalstu 8 000,00 euro (astoņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā Motokrosa sacensību “Mini-

motokorss” piecu posmu, “Mārupes Lielais motokross” viena posma un Mārupes kausa izcīņa 

“Mini-motokross komandām” organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2021.gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes Auto Moto klubs 

„Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta izlietošanas kārtību 

atbilstoši Saistošo noteikumu 21.un 22.punktam.  

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

 

21. 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas Jaunatnes Čempionāta 

pludmales volejbola fināla posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2021. gadā 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Guntis Ruskis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Edgars Jansons), „pret”  nav,  „atturas” nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt SIA “Brazīlija” reģ.Nr.40103245617, pašvaldības atbalstu 5 931,00 euro (pieci tūkstoši 

deviņi simti trīsdesmit viens euro 00 centi) apmērā Latvijas Jaunatnes Čempionāta pludmales 

volejbolā fināla posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2021.gadā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar SIA “Brazīlija” reģ.Nr.40103245617, 

administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta izlietošanas kārtību atbilstoši Saistošo noteikumu 

21.un 22.punktam.  

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.21). 

 

22. 

Par Jaunmārupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Jaunmārupes pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 



2. Atzīt par spēku zaudējušu Jaunmārupes pamatskolas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes 

novada Domes 2014.gada 28.maija sēdes lēmumu Nr.19. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.22). 

 

23. 

Par Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” 

nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” nolikumu, 

kas apstiprināts ar Mārupes novada Domes 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.24. 

3. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.23). 

 

24. 

Par jaunu amata vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

N.Orleāns interesējas, vai finansējums ir no “Lienītes” budžeta, petiek naudas? 

L.Kadiģe apstiprina, ka finansējums ir no “Lienītes” budžeta, šiem četriem mēnešiem nauda pietiek. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2021.gada 1.septembri pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” izveidot jaunas amata vietas: 

1.1. vienu amata vietu speciālās izglītības skolotājs (profesijas kods 2352 02, pedagoģiskais 

darbinieks). 

1.2. vienu amata vietu (uz 0,5 slodzēm)  skolotājs logopēds (profesijas kods 2352 01, 

pedagoģiskais darbinieks). 

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

 

25. 

Par grozījumiem nolikumā “Kārtība, kādā piešķir stipendijas Mārupes vidusskolas 

skolēniem” 

Ziņo komitejas priekšsēdētāja L.Kadiģe 

N.Orleāns interesējas, ja sāc vidusskolu un beidz ģimnāziju, tā var būt? 

L.Kadiģe paskaidro, ka stipendijas piešķir divas reizes gadā, nebija izlabots nolikums. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Raivis 

Zeltīts, Normunds Orleāns, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar Mārupes novada Domes 2014.gada 22.janvāra lēmumu Nr. 8 (Prot.Nr.1) apstiprinātajā 

nolikumā “Kārtība, kādā piešķir stipendijas Mārupes vidusskolas skolēniem” aizstāt vārdu 



savienojumu “Mārupes vidusskola” ar vārdu savienojumu “Mārupes Valsts ģimnāzija” 

attiecīgajā locījumā.  

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

 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

26. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2021.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2021 

“Grozījums 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 13 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Nadīna Millere), „pret”  nav,  „atturas” 4 (Normunds Orleāns, Andris Puide, 

Raivis Zeltīts, Edgars Jansons), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7/2021 „Grozījumi Mārupes novada domes 2021.gada 28.aprīļa 

saistošajos noteikumos 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.26). 

 

27. 

Par Olaines novada domes pilnvarojuma   akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” atbilstību Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumam  Nr. 27 (sēdes 

prot.Nr.8) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

N.Orleāns interesējas, vai mums tas vajadzīgs? Paši ar saviem darbiem netiekam galā. Olaine paliek 

Olaine, tā ir cita pašvaldība, citi komunālie. Tā mēs iejaucamies citu tirgū, man liekas, ka tā nav pareizi. 

Mēs netiekam galā ar saviem darbiem, kuri ir kritiskā stāvoklī. 

D.Šveide paskaidro, ka tas ir Olaines lūgums nodrošināt ūdenssaimniecības pakalpojumu Stūnīšu 

ciematā, kur patreiz praktiski nav izvilkti tīkli. Mēs ejam pa Lapiņu dambi, kur mēs ātri un tehniski viegli 

varam nodrošināt šo pakalpojumu. Tas viss sākās ar iedzīvotāju pieprasījumu sākotnēji mums, kā 

komunālajiem pakalpojumiem un pieguļošajiem īpašumiem pie Lapiņu dambja. Mēs bijām spiesti 

viņiem atteikt, tad viņi vēršas Olaines novada domē un domes lēmums attiecīgi ir deleģēt mums šo mazo 

teritoriju pakalpojuma sniegšanai. Tehniski tas ir iespējams un neprasīs nekādus lielus dadrbus. Pievadi 

tur ir, ir jāizbūvē pieslēgumi. Katram īpašumam individuāli risinot šo jautājumu, tas ir iespējams.  

M.Bojārs interesējas, kas būvē pieslēgumus? 

D.Šveide dara zināmu, ka pieslēgumu būvniecību nodrošina pasi privātīpašnieki, mēs atstājam tikai 

atzarus. Mēs varam piedāvāt tehniskos noteikumos un pieslēgums iespējams tikai tad, ja mums ir šāds 

deleģējums no juridiskā viedokļa. 

N.Orleāns vērš uzmanību, ka tā ir cita pašvaldība, cita būvvalde, projekti jāsaskaņo. Tur tehniskos 

noteikumus iedod Olaine. Tas ir kā pilnīgi iejaukties citā institucionālā iestādē, pašvaldībā. 

E.Jansons interesējas, vai tad apstiprinot aglomerācijas karti, kura tika lietota par pamatu pēdējās 

4.kārtas konkursa rīkošanai, tas nav kaut kāds iepirkuma pārkāpums, ka pēkšņi palielinam un 

paplašinam aglomerācijas karti un rokam maģistrālo vadu līdz citu pagastu iedzīvotāju piemājas 

teritorijām vai ielām? Viņi pieslēgsies mūsu tīkliem un viņu kanalizācija tiks novirzīta uz Vienības gatvi? 



D.Šveide dara zināmu, ka mēs maģistrāli nebūvējam Olaines teritorijā, mēs būvējam maģistrāli pa 

Lapiņu dambi un tur tiek atstāti atzari uz šiem īpašumiem, kas pieguļ Lapiņu dambim. Mārupes 

teritorijas robeža ir tieši uz Lapiņu dambja. Kanalizācija tiks novirzīta uz robotu rūpnīcu, kas ir 

pieslēgums mums no Cidoniju ielas spiedvada.  

N.Orleāns norāda, ka viņi taču varēja rīkot konkursu un lai piesakās un velk kurš grib. Tas ir tāds 

lobēšanas ceļš ejams. Man liekas, ka nav pareizi. 

E.Jansons jautā, kāds mums labums no tā, ka viņi pie mums pieslēdzas? Vai tas labums saistīts ar to, 

ka spiedvadā nepietiek materiāla, vai ar to, ka viņi ir par slinku rīkot paši savu konkursu un paši 

pieslēgties robotu rūpnīcai? Kur ir tā sāls? 

D.Šveide norāda, ka tas ir ekoloģiskais aspekts, jo Stūnīšu ciematss ir blīvi apdzīvots un pateriz savus 

notekūdeņus novada grāvjos, kas nonāk pie Mārupes ūdenstorņa un tur ir šī ekoloģiskā prpblēma un 

nepatīkamā smaka, ļoti bieži pavasaros. Stūnīši paši kā tādi ir atdalīti no Olaines ar Stūnīšu ezeru un 

patreiz šī risinājuma nav. Olaine ir lēmusi tikai par šo pieguļošo Stūnīšu daļu, nodeleģēt viņu pagaidām 

mums. Tas ir kā pirmais solis. Paralēli viņi risinās jautājumu, kas ir ar atlikušo Stūnīšu daļu līdz pat 

ezeram. Tur vairs nav kooperatīvs.  Tad kad mēs projektējām 2014./2015.gadā, mēs bijam Olainē un 

runājām par šīm jaudām, kas ir saistītas ar mūsu sistēmu un jau tajā laikā tika runāts par šīs teritorijas 

potenciālo pieslēgšanu pie Mārupes. Mums jaudas ir paredzētas, mēs viņas varam paņemt. 

Pamataspekts ir tas, ka šie grāvji tiešām aizaug un smird, tas nav patīkami. No tā cieš Mārupes 

iedzīvotāji. 

A.Puide interesējas, vai Mārupē ir novērsta Dzintaru upe, vēsturiski Dzintaru iela? Šodien tā bija 

kļuvusi par Dzintaru upi. Cilvēki nevar piebraukt pie mājas. 

D.Šveide norāda, ka tā ir privātā iela, tur ir demontēta lietus novadīšanas sistēma, viņas tur nav.  Iela 

vienmēr ir bijusi zemāka. Šodien viņa bija kā upe, kā daudzas ielas, arī mana iela bija kā upe. Patreiz 

sūknējam nost ūdeni un mēģinam rast kopīgu risinājumu ar nekustamo īpašumu pārvaldi, ko tur darīt. 

Pēc būtības, tā ir pašu iedzīvotāju problēma un absolūti nav saistīts ar kanalizācijas darbiem. 

A.Puide jautā, vai tur šobrīd netiek vilkta kanalizācija? 

D.Šveide dara zināmu, ka kanalizācija tur ir ievilkta. 

N.Orleāns norāda, ka tātad ir slikti izdarīts darbs. 

D.Šveide norāda, ka ir divu veidu kanalizācijas – sadzīves kanalizācija, kuru būvējam mēs un lietus 

ūdens kanalizācija, kas tiek novadīta meliorācijas grāvjos. 

P.Pikše piekrītu D.Šveidei, ka tas ir ekoloģisks jautājums, jo novadgrāvji no Stūnīšiem iet cauri visai 

Tīrainei, gar Vecozolu namiem atnāk līdz ūdenstornim un tālāk aiziet uz Mārupīti. Grāvji tiešām tiek 

piesārņoti un kad ir mazāk ūdens, tad ir koncentrētākas smakas. Ieguvums ir tas, ka viņi nepiesārņos 

mūsu novadgrāvjus. 

A.Puide vērš uzmanību, ka P.Pikše Attīstības daļā  ir padsmit vai divdesmit gadus. Jūs esat darītāji līdz 

šim un gribat būt nākotnē. Vislielākā daļa ir izpildinstitūcijā. Par ko tu runā? Grāvji ir jātīra, jādara, 

jānovērš problēmas. 

N.Orleāns norāda, ka izveidojām komunālo diensetu, lai risinātu problēmas Mārupē. To nevar atrisināt 

un jau ielaužas Olaines teritorijā. Tur par ekoloģiju nav ne runas. To visu var veidot jebkurš SIA 

uzņēmums. Atrasts atkal kaut kāds veids, lai kaut ko…es uzskatu, ka tas ir nevajadzīgi. Tērēt mārupiešu 

naudu, lai varētu Olainē kaut ko ieviest. Ja Olaine grib, lai izsludina konkursu, pieteiksies un ievilks 

ūdeni. 

G.Ruskis papildina P.Pikšes teikto, ka tā ir tikai viena neliela daļa no Stūnīšiem, šādai sadarbībai vajag 

būt, tas ir pozitīvi, tikai jautājums ir part to, kā to pareizi sakārtot likumiski. 

Debates par šo jautājumu tiek slēgtas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Anita 

Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere), „pret” 1 (Edgars Jansons),  „atturas” 3 (Andris Puide, Andrejs 

Kirillovs, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atzīt, ka Olaines novada domes ar 2021.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.19 (sēdes prot.Nr.5) dotais 

pilnvarojums akciju sabiedrībai “Mārupes komunālie pakalpojumi” sniegt sabiedriskos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus Olaines novada pašvaldības administratīvās teritorijas daļā 

(Stūnīšu ciemā ) saskaņā ar pielikumu, Olaines novada domei noslēdzot ar akciju sabiedrību 

“Mārupes komunālie pakalpojumi”  līgumu uz 10 (desmit) gadiem par: 



1.1. ūdens piegādi  no padeves vietas centralizētajā ūdensvada tīklā līdz piederības robežai 

pielikumā norādītajā teritorijas daļā; 

1.2. notekūdeņu savākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā no piederības robežas pielikumā 

norādītajā teritorijas daļā un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, atbilst Mārupes 

novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumam  Nr. 27 (sēdes prot.Nr.8).  

2. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.27). 

 

28. 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  un 

soda naudas dzēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Edgars Jansons), „pret” 2 (Andris Puide, Normunds Orleāns),  

„atturas” 1 (Nadīna Millere), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu Pielikumā Nr.1 

norādītajām personām. 

2. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu Pielikumā Nr.2 

norādītajām personām. 

3. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas 

brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas nosaka, ka 

par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina palielināties 

nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, dzēst 

nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

4. Publicēt Mārupes novada Domes mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu 

(ievērojot fizisko personu datu aizsardzību).  

5. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām (pielikums Nr.28). 

 

29. 

Par Mārupes novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere), „pret”  1 (Edgars Jansons),  „atturas” 4 (Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Andris 

Puide, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2020.gada publisko pārskatu par laika periodu no 

01.01.2020. līdz 31.12.2020. saskaņā ar Pielikumu.  

2. Apstiprināto 2020.gada publisko gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv 

3. Apstiprināto 2020.gada publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. 

4. Mārupes novada pašvaldības administrācijai nodrošināt 2020.gada publiskā pārskata pieejamību 

sabiedrībai Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās.  

5. Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likuma 5.panta 5.punktu nosūtīt divus eksemplārus Latvijas 

Nacionālajai bibliotēkai. 

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

 

http://www.marupe.lv/


30. 

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 29, Tīraine, Mārupes novads, Nr.8076 008 0071,  

atsavināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

N.Millere izsaka viedokli, ka mums sēdes ir arī priekš ieddīvotājiem, ne tikai deputātiem. Iepriekšējā 

svarīgajā jautājumā par Mārupes budžeta pārskatu lūdzu ziņot Finanšu nodaļas vadītājai. Mēs skatījām 

Finanšu komitejā, bet Finanšu komiteja nav publiski pieejama iedzīvotājiem, līdz ar to, būtu ļoti svarīgi 

domes sēdēs ziņot attiecīgam speciālistam. 

N.Orleāns jautā E.Jansonam par šo lēmumprojektu– tu esi kā uzticamības persona, tur viss ir kārtībā? 

E.Jansons dara zināmu, ka ir ievēlēta komisija un tā nodarbosies ar šiem jautājumiem. Nevaru pateikt, 

vai viss ir kārtībā, jo nekas vēl nav sācies. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puide, Nadīna Millere), „pret”  nav,  

„atturas” nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 29, Tīrainē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 008 0071, mainot to pret OU ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499, piederošo 

nekustamo īpašumu Tīraines iela 13, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 008 0199. 

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, 

Deputāts Edgars Jansons. 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma 

vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

4. Par pieņemto lēmumu informēt OU ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499, pilnvaroto pārstāvi. 

5. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz astoņdesmit divām lapām (pielikums Nr.30). 

 

31. 

Par izsoles rīkošanu nekustamā īpašuma Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 900 3635 atsavināšanai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, 

Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Jānis Lagzdklans, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, Guntis 

Ruskis, Anita Vintere, Raivis Zeltīts, Nadīna Millere, Edgars Jansons), „pret”  nav,  „atturas” 2 (Andris 

Puide, Normunds Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, 

kadastra Nr.8076 900 3635, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 

3635 nosacītā izsoles sākumcena ir 13 684 euro (trīspadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri 

euro). 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tīraines iela 3-8, Tīraine, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 

3635 izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

Komisijas locekļi:  



Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks Aivars 

Svirido. 

Juriste Solvita Hiršfelde . 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada Domes portālā www.marupe.lv, pašvaldības 

laikrakstā “Mārupes Vēstis”, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

6. Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz astoņdesmit divām lapām (pielikums Nr.31). 

 

 

Domes sēde tiek paziņot par slēgtu plkst.15:00. 

 

Domes priekšsēdētājs ziņo, ka komiteju sēdes notiks 2021.gada 15.jūnijā, plkst.10:00, 11:00, 13:00.       

Domes sēde notiks 2021.gada 21.jūnijā, plkst.13:00. 

 

Pielikumā apstiprināti 38 (trīsdesmit astoņi) domes sēdes lēmumi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:                Mārtiņš Bojārs 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:                Kristīne Štrāla 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 27.maijā 

 

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/

