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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2017. gada  14. jūnijā  Nr.  9 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Aleksandrs Mihailovs, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Gatis 

Vācietis, Andris Puide, Maija Bauda, Raivis Zeltīts, Andrejs Kirillovs, Normunds Orleāns, Ira Dūduma, 

Edgars Jansons. 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti:  

Jānis Rušenieks atvaļinājumā. 

 

Domes sēdē piedalās sekojoši darbinieki: 

Juridiskās nodaļas vadītāja  Gaļina Sušiņina, 

Izpilddirektors Ivars Punculis, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima  Levanoviča, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

2. Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Caunes” 2. zemes gabals realizāciju pa 

daļām. 

3. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, 

Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________). 

4. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jelgavas ceļš 3, Tīrainē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. ________). 

5. Par nekustamā  īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadastra Nr. ________), 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

6. Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________) detālplānojuma 

realizācijas kārtībā. 

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

uzdevuma veikšanai konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros. 

8. Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.4 (sēdes protokols Nr.7) 

precizēšanu. 
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Apvienotās Finanšu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  iesniegtie 

lēmumprojekti: 

9. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos   

Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”.  

10. Par iepirkuma „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt pašvaldības  finansējumu 

pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

11. Par Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu.  

12. Par Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 17/2017  „Grozījums 

Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2014„Par atbalsta 

sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes 

novadā” precizēšanu. 

13. Par 2017. gada 24. maija  saistošo noteikumu  Nr. 18/2017  „Par kārtību Mārupes novada 

brīvpieejas bērnu rotaļu un sporta laukumos” precizēšanu. 

14. Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā „Gada 

pedagogs””. 

15. Par pētījuma  „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas” pieņemšanu zināšanai. 

16. Par Mārupes pamatskolas Attīstības plāna 2017.- 2020. gadam apstiprināšanu. 

17. Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra rīkojuma apstiprināšanu.  

18. Par pētījuma „Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko 

izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana 

Mārupes novadā”  pieņemšanu zināšanai. 

19. Par Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmuma Nr. 39 (sēdes protokols Nr.7) „Par 

nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, daļas, ________ ha 

platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu” precizēšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti: 

20. Par finansiālo atbalstu sportistei I.T. 

21. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā R.F. 

22. Par iepirkuma „Ielu un ceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas izveidošanu. 

23. Par iepirkuma „Peldbaseina un autostāvvietu Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā, Mārupē, 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu. 

24. Par Mārupes novada Bāriņtiesas sastāvu. 

25. Par Mārupes novada Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu un Administratīvās 

komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

26. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi. 

27. Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu  2017./2018. un 2018./2019. mācību 

gadam saskaņošanu. 

28. Par projekta „Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” iesnieguma iesniegšanu. 

29. Par nekustamā īpašuma Laimdotas ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

________, daļas, ________ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu par 

noteikto atlīdzību. 

30. Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pašvaldības 

administrācijā. 

31. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Administratīvajā komisijā. 

32. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Būvvaldē. 

33. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (5 gab.). 

34. Par lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu. 

35. Par lietošanas mērķa noteikšanu. 

36. Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš ________, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

________, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu par kompensāciju nosakot 

līdzvērtīgu pašvaldības nekustamo īpašumu Stīpnieku ceļš ________,  Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ________. 
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Sēdes vadītājs  lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs), (E. Jansons domes sēdi 

kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), (J. Rušenieks atrodas atvaļinājumā),   „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

1. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   9   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, G.Vācietis, 

L. Kadiģe, I. Dūduma, A. Kirillovs, M. Bojārs), (E. Jansons domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  3 (A. Puide, R. Zeltīts, N. Orleāns),    Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2. 

Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Caunes”  

2. zemes gabals realizāciju pa daļām   

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs), (E. Jansons domes sēdi 

kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut ar 2006 .gada 25. oktobra Mārupes pagasta padomes saistošajiem noteikumiem  

Nr. 36 apstiprināto detālplānojumu „Mārupes pagasta saimniecības „Caunas” 2. zemes vienības 

detālplānojums”  E.K. piederošajā un līdz šim  nerealizētajā daļā realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto 

detālplānojuma realizācijas kārtību (administratīvā līguma projekts lēmuma 1.pielikumā). 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju - 

nekustamā īpašuma „Caunes” (kadastra Nr. ________) 2. zemes vienība Paparžu iela ________, 

Jaunmārupe, Mārupes novads (kadastra apzīmējums ________), īpašnieci E. K. (personas kods ________), 

administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 1. pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma 

„Caunes” (kadastra Nr. ________) 2. zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ________ (Paparžu iela 

________) īpašniecei.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

 

3. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu  

nekustamajam īpašumam Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē,  

Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 
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Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs), (E. Jansons domes sēdi 

kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. 

________), detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ________un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

robežām, ________ha platībā. Detālplānojuma robeža var tikt precizēta, ja tas nepieciešams vienota ielu 

tīkla vai pieslēguma valsts autoceļam izveidei, saskaņojot ar iesaistīto īpašumu īpašniekiem. 

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 Stīpnieku ceļš 5C, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  īpašnieku 

SIA „________”, reģ. Nr. ________, saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada 

mājas lapā  www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

4. 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Jelgavas ceļš 3, Tīrainē,  

Mārupes novadā (kadastra Nr. ________) 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs), (E. Jansons domes sēdi 

kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome 

nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 3, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ________un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 3, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________), robežām, 

________ ha platībā. Detālplānojuma robeža var tikt precizēta, ja tas nepieciešams vienota pieslēguma 

valsts autoceļam izveidei ar blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem, saskaņojot ar iesaistīto īpašumu 

īpašniekiem. 

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 Jelgavas ceļš 3, Tīrainē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ________),  

īpašnieci S.J.-M., personas kods ________, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

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

 

 

 

 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Plkst. 15.10 ierodas deputāts E. Jansons,  

turpmākajā balsojumā piedalās. 

5. 

Par nekustamā  īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadastra Nr. ________),  

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai  

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs, E. Jansons),   „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto nekustamā īpašuma „Saulesciems”, Mārupes novads (kadastra Nr. 

________), detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

 

6. 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________) 

detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs, E. Jansons),   „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pie administratīvā līguma Nr. ________par detālplānojuma nekustamam īpašumam 

„Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________) īstenošanu Pārjaunojuma līguma slēgšanas atļaut grozīt 

detālplānojuma īstenošanas nosacījumus, ietverot sekojošas izmaiņas vai papildinājumus pēc 

būtības: 
1.1. elektroapgādes tīklu (tai skaitā pieslēguma un, ja nepieciešams, transformatora 

apakšstacijas) projektēšana un izbūve var tikt realizēta katram izdalītajam īpašumam atsevišķi vai 

apvienojot vairākus īpašumus vienā projektā, un to veic detālplānojuma īstenotājs pēc tam, kad zemes 

vienībai piešķirta adrese un īpašums reģistrēts zemesgrāmatā.  

1.2. gāzes apgādes tīklu izbūvi pēc nepieciešamības realizē jaunizveidoto zemes vienību 

īpašnieki katrs atsevišķi vai savstarpēji vienojoties; 

1.3. detālplānojuma īstenotājs nodrošina publiskās labiekārtotās ārtelpas, kas ir izmantojama 

iedzīvotāju atpūtai, labiekārtojuma izveidi; 

1.4. papildināt nosacījumus ēku būvniecības uzsākšanai, ietverot elektroapgādes nodrošinājumu 

konkrētajā zemes vienībā; 

1.5. noteikt Detālplānojuma īstenotājam pienākumu, pirms īpašuma tiesību maiņas uz 

projektēto zemes vienību Nr. 5, nodrošināt reālservitūta līguma slēgšanu gājēju celiņa izveidei; 

1.6. veikt ielas 1. kārtas, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas inženierkomunikāciju, izbūvi 

un attiecīgi nodot tās ekspluatācijā līdz 2018. gada 31. decembrim; 

1.7. izslēgt nosacījumus detālplānojuma teritorijā plānoto ēku būvniecības uzsākšanas 

termiņiem. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma īstenotāju - 

nekustamā īpašuma  „Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________) Mārupē, Mārupes novadā, īpašnieku D.P. 

(personas kods ________), Administratīvā līguma Nr. ________par detālplānojuma nekustamam 

īpašumam „Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________), Mārupes novadā, īstenošanu Pārjaunojuma līgumu, 

saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai par pieņemto lēmumu informēt nekustamā 

īpašuma „Vīksnas-A” (kadastra Nr. ________) Mārupē, Mārupes novadā, īpašnieku.  
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7. 

Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs, E. Jansons),   „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

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

veikšanai konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros sekojošām personām: 

2.  

Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirto 

punktu 

skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 
Rīcība „Sabiedriskās aktivitātes” 

 
1 Biedrība „Baltic BMX 

school" 
JM GAMES - ekstrēmo sporta 

veidu sacensības, 

paraugdemonstrējumi un 

darbnīcas 
 

94 2 000,00 

2 SIA „Rodess" Ārpustelpu fitnesa nodarbības 

Mārupes novada  
Skultes ciemā 

84 1 372,00 

3 Biedrība „Ievas radošā 

laboratorija" 
Omītes leģendas. Mārupes 

novada stāsti. Tīraine. 
81 2 000,00 

4 Biedrība „Pierīgas 

partnerība" 
Jaunietis Mārupes novadam 79 2 000,00 

5 Biedrība „Veselībai un 

attīstībai" 
Fitnesa maratons Mārupes 

novadā 
72 1155,00 

KOPĀ 8527,00 
Rīcība „Maza mēroga infrastruktūra” 

1 M.J. Vēstures dabas pārgājiena 

maršruta izveidošana 
80 2000,00 

 

 

3. Atteikt piešķirt finansējumu sekojošiem pretendentiem, kuru pieteikumi Nolikuma 26.punkta 

kārtībā pārsniedz 4.punktā paredzēto kopējo finansējuma summu rīcībā „Sabiedriskās aktivitātes”: 

Nr. Projekta iesniedzējs Projekta nosaukums 
Piešķirto 

punktu 

skaits 

Domes 

finansējums 

(EUR) 
Rīcība „Sabiedriskās aktivitātes” 

6 Biedrība „Mārupes radošā 

laboratorija" 
Gadskārtas 64 2 000,00 

7 Biedrība „Mārupes 

vizuālās mākslas studija" 
Mārupes portreti 63 2 000,00 

 

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram 15 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža 

slēgt līdzdarbības līgumu ar 1. punktā minētajām personām.  

5. Konkursa rezultātus publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas. 

 

http://www.marupe.lv/
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8. 

Par 2017. gada 24. maija Mārupes novada domes lēmuma  

Nr. 1.4 (sēdes protokols Nr. 7) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs, E. Jansons),   „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izteikt 2017. gada 24. maija  Mārupes novada domes lēmuma Nr. 1.4 (sēdes protokols Nr. 7)  

2. punktu šādā redakcijā: „Zemesgabalam Nr. 1 ar kadastra apzīmējumu ________  ________ha 

platībā un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Kantora iela ________, Mārupe, Mārupes novads”, 

4. punktu šādā redakcijā: „Piešķirt zemesgabalam Nr.2 ar kadastra apzīmējumu ________  

______ ha platībā un t.sk ēkai adresi Kantora iela ________, Mārupe, Mārupes novads”. 

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu 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). 

 

Apvienotās Finanšu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas   

iesniegtie lēmumprojekti: 

 

9. 

Par  grozījumiem Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa  

saistošajos noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”  

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav,  „atturas”  1 

(E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.22/2017 „Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 

27. aprīļa saistošajos noteikumos  Nr. 11/2016 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar 

Pielikumu. 

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

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.   

 

10. 
Par iepirkuma „Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt pašvaldības  finansējumu 

pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, E. Jansons, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav,  

„atturas”  nav,    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10  saskaņā ar pielikumu: 
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1. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu  

„Par tiesībām slēgt deleģēšanas līgumu un saņemt pašvaldības  finansējumu pirmsskolas izglītības 

pakalpojuma sniegšanai”. 

2. Izveidot iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 
Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  
Sarmīte Antiņa; 
Elita Lecko; 
Līga Kadiģe; 
Gaļina Sušiņina; 
Laima Levanoviča. 
 

    Komisijas sekretāre – Ināra Maļinovska. 

 

11. 

Par Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumu apstiprināšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs  M. Bojārs. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav,  „atturas”  1 

(E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumus 

saskaņā ar pielikumu.  
 

12. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 17/2017  „Grozījums 

Mārupes novada domes 2014. gada 30. aprīļa  

saistošajos noteikumos Nr. 12/2014„Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta 

un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā” precizēšanu 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav,  „atturas”  1 

(E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17/2017 „Grozījums Mārupes novada domes 2014. gada  

30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 12/2014„Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām 

sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā”” galīgajā precizētajā redakcijā saskaņā ar 

pielikumu. 

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

attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”.  

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā „Mārupes 

Vēstis”. 

 

13. 

Par 2017. gada 24. maija  saistošo noteikumu  Nr. 18/2017  „Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas 

bērnu rotaļu un sporta laukumos” precizēšanu 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 
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atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav,  „atturas”  1 

(E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18/2017 „Par kārtību Mārupes novada brīvpieejas bērnu rotaļu 

un sporta laukumos” galīgajā precizētajā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

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

attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”.  

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā „Mārupes 

Vēstis”. 

 

14. 

Par grozījumiem nolikumā „Nolikums par Mārupes novada  

pašvaldības balvu izglītībā  

„Gada pedagogs”” 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, E. Jansons, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav,  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izdarīt Mārupes novada administratīvajā teritorijā iedibinātās balvas izglītībā „Gada 

pedagogs” nolikumā „Nolikums par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā „Gada pedagogs”” 

(turpmāk – Nolikums) sekojošus grozījumus: 

1.1. Papildināt Nolikuma 1.1 punktu ar vārdiem „Pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs” 

1.2.  Aizstāt Nolikuma 1.8 punktā naudas balvas summu „EUR 200” ar naudas balvas summu 

„EUR 1000,00.” 

1.3. Papildināt Nolikuma 3.1 punktu ar vārdiem „Pirmskolas izglītības iestāde „Mārzemīte”; 

1.4. Svītrot Nolikuma 3.1 punktā vārdus „un to vecāki”  

1.5. Papildināt Nolikuma 3.2.1 punktu ar vārdu „Katra” 

1.6. Papildināt Nolikumu ar 3.6  punktu šādā redakcijā „Punktā 3.3.1  minētajā kategorijā 

izvirzāmajam pretendentam ir noteikti šādi kritēriji: 

3.6.1. 40 gadus ir strādājis kā pedagogs; 

3.6.2. Ir devis būtisku ieguldījumu Mārupes novadā”. 

1.7. Papildināt Nolikuma 4.2 punktu ar vārdu „Motivētu” 

1.8. Izteikt Nolikuma 5.1 punktu šādā redakcijā „Izvirzot kandidātus Balvas nominācijām, tiek 

ņemti vērā iepriekšējā mācību gada profesionālās darbības rādītāji. Šie kritēriji nav attiecināmi uz 

pretendentu „Par mūža ieguldījumu”  

1.9. Aizstāt Nolikuma 5.6 punktā vārdus „Izglītības dienesta pārstāvja” ar vārdiem „Izglītības 

dienesta darbiniekiem”  

1.10. Aizstāt Nolikuma 5.7 punktā vārdus „pretendenti sniedz savu vērtējumu prezentācijas 

veidā” ar vārdiem „pretendenti iepazīstina ar sevi, darba metodēm, atzinumiem pedagoģiskajā darbā.” 

1.11. Papildināt Nolikuma 5.8 punktu ar vārdiem „Komisijas atzinums par „Mūža ieguldījumu 

1.12. Papildināt Nolikumu ar 5.9 punktu šādā redakcijā „Vērtēšanas komisija balsojot ar balsu 

vairākumu apstiprina lēmumu par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā „Gada pedagogs" 

piešķiršanu” 

1.13. Papildināt Nolikuma 6.1 punktu ar vārdiem „Balvas „Par mūža ieguldījumu”” 
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15. 

Par pētījuma  „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas” pieņemšanu zināšanai 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 
Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  1 (E. Jansons),  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt zināšanai  „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas” pētījumu. 

2. Publicēt pētījumu par „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīziju” novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

3. Publicēt paziņojumu „Par „Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas” pētījuma 

pieņemšanu zināšanai pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv un laikrakstā „Mārupes Vēstis”. 

 

16. 

Par Mārupes pamatskolas Attīstības plāna 2017. -2020. gadam apstiprināšanu 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  1 (E. Jansons),  

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes pamatskolas Attīstības plānu 2017. -2020. gadam  

 

17. 

Par domes priekšsēdētāja M.Bojāra rīkojuma apstiprināšanu  

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, E. Jansons,  N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, 

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada domes priekšsēdētāja M.Bojāra 2017. gada 5. jūnija rīkojumu Nr. 2-

23/109 un piešķirt Mārupes novada domes Vides un komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājam Jānim 

Rušeniekam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu no  2017. gada 5. jūnija vienu kalendāra nedēļu, t.i., līdz 

2017. gada 11. jūnijam, kā arī apmaksātu papildatvaļinājumu no 2017. gada 12. jūnija piecas darba dienas, 

t.i., līdz 2017. gada 16. jūnijam, par nostrādāto laika periodu no 2016. gada 20. jūnija līdz 2017. gada 19. 

jūnijam.  

 

18. 

Par pētījuma „Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un diagnostisko 

izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana 

Mārupes novadā” pieņemšanu zināšanai 

Ziņo Sociālās, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  1 (E. Jansons), 

„atturas”  nav,   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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1. Pieņemt zināšanai  pētījumu  „Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības 

nodrošināšana un diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un 

kvalitātes paaugstināšana Mārupes novadā”. 

2. Publicēt pētījumu „Ārstniecības personu pakalpojumu pieejamības nodrošināšana un 

diagnostisko izmeklējumu un medicīnisko manipulāciju iespēju nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana 

Mārupes novadā” novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

19. 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 24. maija lēmuma Nr. 39 (sēdes protokols Nr. 7)  

„Par nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, daļas, 

________ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu” precizēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, „atturas”  1 

(E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ________, daļas, ________ha platībā, atsavināšanas atlīdzību, kas sastāv no: 

1.1. atlīdzības 7,04 euro apmērā par vienu atsavināmā zemes gabala kvadrātmetru; 

1.2. atlīdzības par zaudējumiem 2,35 euro apmērā par vienu atsavināmā zemes gabala 

kvadrātmetru. 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ________, daļas, ________ha platībā, atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu, ko 

veido atlīdzība 7,04 euro apmērā par vienu atsavināmā zemes gabala kvadrātmetru, un zaudējumi 2,35 euro 

apmērā par vienu atsavināmā zemes gabala kvadrātmetru, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju 

saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

3. Veikt darbības atsavināmā zemes gabala ________ha platībā uzmērīšanai un atdalīšanai no 

nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ________, kadastra Nr. ________ kopējā platība ir ________ha. 

4. Nosūtīt SIA „LATECTUS” uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA „LATECTUS”, reģ.Nr. 

________, nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ________, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, 

daļas, ________ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), pirkuma līgumu 

un veikt darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 

6. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dzirnieku ielā ________, Mārupe, Mārupes novads, kadastra 

Nr. ________, daļas, ________ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā), 

atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar zemes gabala uzmērīšanu un īpašuma tiesību ierakstīšanu 

zemesgrāmatā. 

 

Domes priekšsēdētāja  iesniegtie lēmumprojekti: 

 

20. 

Par finansiālo atbalstu sportistei I.T. 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, 

„atturas”  nav,    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/
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1. Piešķirt I.T., personas kods ________, finansiālu atbalstu 325,00 euro apmērā, lai segtu 

sportistes ceļa izdevumus uz airēšanas sacensību „World Rowing Regatta” norises vietu Blendā, Slovēnijā, 

kas norisināsies no 2017. gada 6. septembra līdz 10. septembrim. 

2. Izdevumus segt no sportam paredzētā budžeta. 

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar I.T., 

personas kods ________, un biedrību „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. ________.  

4. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt 

biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. ________. 

5. I.T., personas kods ________, un biedrībai „Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. 

________, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā 

izlietošanu.  

6. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma  

1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, I.T., personas kods ________, un biedrībai 

„Latvijas airēšanas federācija”, reģistrācijas Nr. ________, 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.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

21. 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā R.F.  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   5  balsīm „par” (P. Pikše,  A. Mihailovs, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  

„pret”  nav,   „atturas”  8 (E. Jansons, A. Puide, R. Zeltīts, G. Vācietis, M. Bauda, L. Kadiģe, I. Dūduma, J. 

Lagzdkalns),  sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34. panta 

trešajai daļai, Mārupes novada dome nolemj: 
 

Nepieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā 

 

22. 

Par iepirkuma „Ielu un ceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”  

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, „atturas”  1 

(E. Jansons),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu „Ielu un 

ceļu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”. 

Komisijas priekšsēdētājs: Ivars Punculis. 

Komisijas locekļi:  Ilze Krēmere; 

 Artis Dreimanis; 

 Staņislavs Petrovskis; 

 Žanete Salzirne. 

Komisijas sekretāre: Inga Galoburda. 
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23. 

Par iepirkuma „Peldbaseina un autostāvvietu Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā, Mārupē, 

būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, 

„atturas”  nav,    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram Ivaram Punculim organizēt iepirkumu 

„Peldbaseina un autostāvvietu Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā, Mārupē, būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība”. 

Komisijas priekšsēdētājs: Līga Kadiģe. 
Komisijas locekļi:  Ivars Punculis; 

 Artis Dreimanis; 

 Jānis Lagzdkalns; 

 Kristaps Ločs. 
Komisijas sekretāre: Inga Galoburda. 

 

24. 

Par Mārupes novada Bāriņtiesas sastāvu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, 

„atturas”  nav,    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atbrīvot Andreju Kirillovu, personas kods ________, no Mārupes novada Bāriņtiesas 

locekļa amata ar 2017. gada 20. jūniju. 

2. Ar 2017. gada 20. jūniju likvidēt atbrīvojušos bāriņtiesas locekļa amata vietu.  

3. Grozīt Mārupes novada Bāriņtiesas nolikuma (apstiprināts ar Mārupes novada domes 

2009. gada 23. septembra lēmumu Nr. 20 (sēdes protokols Nr. 7)) 2.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:  

„2.1. Bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks un trīs 

bāriņtiesas locekļi.” 

 

25. 

Par Mārupes novada Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu un Administratīvās 

komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   9  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, G.Vācietis, 

L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, M. Bojārs),  (A. Kirillovs, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz 

likuma  „Par pašvaldībām” 37. panta 11. punktu balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret”  

nav, „atturas”  3 (E. Jansons, A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada Administratīvās komisijas nolikumu saskaņā ar Pielikumu.  

2. Ievēlēt Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatā Andreju Kirillovu un uzdot 

Mārupes novada domes izpilddirektoram ar 2017. gada 20. jūniju slēgt darba līgumu uz nenoteiktu laiku. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Administratīvās komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2013. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 9 (sēdes protokols Nr. 3).  
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26. 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, „atturas”  1 

(E. Jansons),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, zemes 

lietošanas mērķi -   dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

27. 

Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmu  2017./2018.  

un 2018./2019. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13  balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, E. Jansons, A. Kirillovs, M. Bojārs),   „pret”  nav, 

„atturas”  nav,    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmas 2017./2018. un 

2018./2019.mācību gadam saskaņā ar pielikumu 
 

28. 

Par projekta „Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” iesnieguma iesniegšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  1 

(E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iesniegt projekta „Mārupes vidusskolas mācību vides uzlabošana” iesniegumu Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā. 

2. Projekta īstenošanai aizņemties no Valsts kases 695 413,46 euro. 

3. Projekta īstenošanai no pašvaldības budžeta nodrošināt priekšfinansējumu ne mazāk kā 

10% no projekta ERAF un valsts budžeta dotācijas kopsummas. 

4. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Mārupes novada domes Pašvaldības īpašumu 

pārvaldi. 

5. Par atbildīgo projekta vadīšanā un uzraudzībā, kā arī rezultātu rādītāju sasniegšanā noteikt 

Mārupes novada domes Attīstības nodaļu. 

 

29. 

Par nekustamā īpašuma Laimdotas ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā,  

ar kadastra Nr________, daļas, ________ha platībā, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un 

atsavināšanu par noteikto atlīdzību 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  1 

(E. Jansons),   Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Laimdotas ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, ar 

kadastra Nr. ________, daļas, ________ha platībā, atsavināšanas atlīdzību 12,15 euro apmērā par vienu 

kvadrātmetru, provizoriski pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par  atsavināmo daļu var 

sastādīt 9634,00 euro apmērā. 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma Laimdotas ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, ar 

kadastra Nr. ________, daļas, aptuveni ________ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zemes 

iemērīšanas dabā) atsavināšanu pašvaldības vajadzībām par pirkuma summu 12,15 euro apmērā par vienu 

kvadrātmetru, pieņemot, ka kopsummā atsavināšanas atlīdzība par  atsavināmo daļu var sastādīt 9634,00 

euro apmērā, ar mērķi pildīt pašvaldības autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 2. punktu. 

3. Veikt darbības atsavināmās zemes vienības ________ha platībā uzmērīšanai un atdalīšanai 

no nekustamā īpašuma Laimdotas ielā ________, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________, kura 

kopējā platība ir ________ha. 

4. Nosūtīt A.B. un Z.M.  uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.  

5. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar A.B. un Z.M. 

nekustamā īpašuma Laimdotas ielā ________, Mārupe, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, daļas 

pirkuma līgumu un veikt darbības īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada 

pašvaldības vārda. 

6. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma - zemes gabala ________ha platībā (vairāk vai mazāk cik 

izrādīsies pie zemes iemērīšanas dabā) atsavināšanu, tostarp, bet ne tikai ar zemes gabala uzmērīšanu un 

īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā.  

  

30. 

Par amata vietas likvidēšanu un jaunas amata vietas izveidošanu  

Mārupes pašvaldības administrācijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, E. Jansons, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   

„atturas”  nav,    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Ar 2017. gada 30. augustu Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībā Finanšu 

un grāmatvedības nodaļā likvidēt amata vietu – materiālu uzskaites grāmatvedis. 

2. Ar 2017. gada 1. septembri Mārupes novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībā Finanšu 

un grāmatvedības nodaļā izveidot jaunu amata vietu vecākais grāmatvedis  (profesijas kods 2411 01),  

14. saime IV līmenis, 11. mēnešalgu grupa. 

 

31. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Administratīvajā komisijā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, E. Jansons, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   

„atturas”  nav,    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 saskaņā ar pielikumu: 
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Ar 2017. gada 20. jūniju Mārupes novada Administratīvajā komisijā izveidot jaunu amata vietu 

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs (profesijas kods 1112 40), 1. saime IIB līmenis, 12. mēnešalgu 

grupa. 

 

32. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Būvvaldē 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, A. Puide, 

R.Zeltīts, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  1 

(E. Jansons),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 saskaņā ar pielikumu: 

Ar 2017. gada 1. jūliju Mārupes novada Būvvaldē izveidot jaunu amata vietu Būvinspektora palīgs 

(profesijas kods 2422 55), 51. saime III līmenis, 10. mēnešalgu grupa. 

 

33.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  3 (E. 

Jansons, A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

33.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  3 (E. 

Jansons, A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

33.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  3 (E. 

Jansons, A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

33.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar   10   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  3 (E. 

Jansons, A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

33.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   10   balsīm „par” (P. Pikše, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. Mihailovs, 

G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  3 (E. 

Jansons, A. Puide, R. Zeltīts),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 33.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

34. 

Par lietošanas mērķa noteikšanu un adreses piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (P. Pikše,  A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  

1 (E. Jansons),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – noliktavu apbūve ( kods 1002) 

2. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā un t. sk.  

ēkai, atstāt spēkā esošo adresi Ziemeļu iela ________, Lidosta Rīga , Mārupes novads.  

3. Noteikt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – noliktavu apbūve (kods 1002) 

4. Zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu ________, ________ha platībā un t. sk.  

ēkai, piešķirt adresi Ziemeļu iela ________, Lidosta Rīga, Mārupes novads. 

5. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

35. 

Par lietošanas mērķa noteikšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (P. Pikše,  A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, E. Jansons, M. Bojārs),  „pret”  nav,   

„atturas”  nav,     Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Kalniņi A”, kadastra Nr. ________, ________ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801). 

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

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

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

 

36. 

Par nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš ________, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

________, atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu par kompensāciju nosakot 

līdzvērtīgu pašvaldības nekustamo īpašumu Stīpnieku ceļš ________,  

Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ________ 

Ziņo domes priekšsēdētājs M. Bojārs. 

Debates par šo jautājumu netiek atklātas, notiek deputātu balsojums. 

 

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (P. Pikše,  A. Puide, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, M. Bauda,  A. 

Mihailovs, G.Vācietis, L. Kadiģe, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Kirillovs, M. Bojārs),  „pret”  nav,   „atturas”  

1 (E. Jansons),    Mārupes novada dome nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Stīpnieku ceļš ________, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, 

atsavināšanas atlīdzību 35 735 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti trīsdesmit pieci euro) apmērā. 

2. Ierosināt nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš ________ Mārupes novads, kadastra Nr. 

________, ________ha platībā, atsavināšanu par atlīdzību 35 735 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi 

simti trīsdesmit pieci euro) apmērā, un mainīt to pret pašvaldības nekustamo īpašumu Stīpnieku ceļš 

________, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, ________ha platībā, ar mērķi pildīt pašvaldības 

autonomo funkciju saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu. 

3. Nosūtīt  O.P. uzaicinājumu noslēgt maiņas līgumu.  

4. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam Mārtiņam Bojāram slēgt ar O.P., personas 

kods ________, nekustamo īpašumu Stīpnieku ceļš ________, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, un 

Stīpnieku ceļš ________, Mārupes novads, kadastra Nr. ________, maiņas līgumu, un veikt darbības 

īpašuma tiesību ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības vārda. 

5. Uzdot Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamo īpašumu Stīpnieku ceļš ________, Mārupes novads, un Stīpnieku ceļš 

________, Mārupes novads, maiņu, un īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā.  

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

Domes priekšsēdētājs                                       /paraksts/                  Mārtiņš Bojārs  

 

  

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/      Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada  21. jūnijā. 

 

 

 


