
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.14 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                        2022.gada 7.jūlijā 

 

Domes ārkārtas sēde sasaukta plkst.10:00,  

atklāta plkst.10:05 

 

Domes ārkārtas sēdi vada  

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Uģis Šteinbergs, Nikolajs 

Antipenko 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās  

Andrejs Ence – atvaļinājumā 

Ilze Bērziņa - aizņemta pamatdarbā; 

Aivars Osītis – aizņemts pamatdarbā; 

Normunds Orleāns  - aizņemts pamatdarbā; 

Jānis Kazaks – komandējumā; 

Guntis Ruskis – nav informācija; 

Andris Puide – nav informācija; 

Oļegs Sorokins – nav informācija. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas jurists Dāvids Valters; 

Informācijas sistēmu drošības administrators Ronalds Sproģis. 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Darba kārtība: 

1. Par zemes gabala iegūšanu īpašumā “Veisi”, Babītes pagasts. 

2. Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.BIS-BV-5.10-2022-

56  „Par 2021.gada 27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu mājas 

jaunbūvei Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un 

būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu” un Mārupes novada 

Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.BIS-BV-5.10-2022-57  „Par 2021.gada 

27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 

115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-

2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, atcelšanu” apstrīdēšanas iesniegumu”. 



 

Nr.1 

Par zemes gabala iegūšanu īpašumā “Veisi”, Babītes pagasts 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ira 

Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Nikolajs Antipenko), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”, saskaņā ar izziņu pielikumā.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.2 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.BIS-BV-5.10-2022-56  

„Par 2021.gada 27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu mājas jaunbūvei 

Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un būvatļauju Nr.BIS-

BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, atcelšanu” un Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa 

lēmuma Nr.BIS-BV-5.10-2022-57  „Par 2021.gada 27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-

2021-5819 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, un būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei 

Kantora ielā 117, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu” apstrīdēšanas 

iesniegumu” 

Ziņo Dāvids Valters. 

Debatēs piedalās deputāti Nikolajs Antipenko, Līga Kadiģe, Uģis Šteinbergs. 

Nikolajs Antipenko interesējas, kādēļ tāda steiga lēmuma pieņemšanai, ja jūnija mēneša domes 

sēdē vienojās, ka  domes priekšsēdētājs paraksta pagarinājumu. 

Mārtiņš Bojārs skaidro, tā kā jūnija mēneša domes sēdē lēmums netika apstiprināts, bet bija 

noteikts laiks, kad pārsūdzība ir izskatāma, tad domes priekšsēdētājs bija plānojis sasaukt 

ārkārtas domes sēdi, taču sakarā ar atvaļinājumu, tas uz konkrēto brīdi netika izdarīts, tādēļ, 

pēc juristu konsltācijas, kuri arī uzskata, ka jautājums ir jārisina  steidzami, tas tiek darīts 

tagad. 

Līga Kadiģe saprot, ka Juridiskā nodaļa  uzskata, ka iepriekšējais domes lēmums ir atceļams 

un tiek uzdots izstrādāt jaunu būvvaldes lēmumu, kurā ir iekļaujamas visas prokurora prasības, 

kā arī ņemot vērā, ka šobrīd būvatļauja ir apturēta, kas nozīmē, ka būvobjektā neviens 

nesamnieko un, tas netiek pieskatīts, tad arī šis jautājums ir  jāsakārto. Deputāte saprot, ja tiek 

atcelta būvatļauja, tad arī būvniekam ir jāuzņemas atbildība attiecībā uz darbībām, kas notiek 

būvobjektā. Līga Kadiģe min, ja pēc jaunā izsniegtā būvvaldes lēmuma būvnieks nevarēs 

izpildīt būvvaldes prasības par korekcijām projektā, tad visdrīzāk būvnieks vērsīsies tiesā par 

samērīgumu 

Nikolajs Antipenko nepiekrīt pieņēmumam, ka  būvnieks nedrīkst apsargāt savu īpašumu, ja arī 

būvatļauja ir apturēta, piebilstot, ka joprojām neizprot lēmuma pieņemšanas steidzamību, 

uzskatot, ka jebkurā gadījumā būvatļauja ir pretrunā ar ģenerālprokuratūras lēmumu. 

Uģi Šteinbergu mulsina, ka šajā jautājumā nav vienots viedoklis starp juristiem, kā arī starp 

domes amatpersonām viedoklis dalās. Deputāts uzsver, ka nav ne par, ne pret, bet lēmuma 

pieņemšanā atturēsies, jo pa lielam nav izprotama lēmuma būtība, tā kā nav tik kompetents 

šajās lietās. 

Mārtiņš Bojārs piekrīt, ka lieta ir sarežģīta. 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ira 

Dūduma, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” 1 (Valdis 



Kārkliņš), „atturas”  2 (Uģis Šteinbergs, Nikolajs Antipenko),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atcelt  Mārupes novada Būvvaldes 2022. gada 12. aprīļa lēmumu Nr.BIS-BV-5.10-2022-

56 „Par 2021.gada 27. jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu mājas jaunbūvei 

Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un būvatļauju Nr.BIS-BV-

4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, atcelšanu” un Mārupes novada Būvvaldes 2022. gada 12. aprīļa lēmumu 

Nr.BIS-BV-5.10-2022-57  „Par 2021. gada 27. jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-

5819 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, un būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 

117, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu”. 

2. Uzdot Mārupes novada Būvvaldei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas 

atkārtoti izskatīt jautājumu par 2021.gada 27.jūlija būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2021-

5819 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, un būvatļaujas Nr.BIS-BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 

117, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu, ņemot vērā Latvijas 

Republikas Prokuratūras Ģenerālprokuratūras Darbības kontroles un starptautiskās 

sadarbības departamenta Personu un valsts tiesību aizsardzības koordinācijas nodaļas 

prokurora A.Reiņa 2022. gada 8. marta iesniegumā  Nr.N-131-2022-00151 un šajā domes 

lēmumā norādītos apstākļus.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.10.30. 

 

Pielikumā apstiprināti 2 (divi) pašvaldības domes ārkārtas sēdes lēmumi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks   /paraksts/   Mārtiņš Bojārs 

 

 

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre                        /paraksts/             Ilona Pelša 

                                                                       

 

Domes ārkārtas sēdes protokols parakstīts 2022.gada 7.jūlijā. 
 

 

 

 


