
 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2017. gada  22. novembrī  Nr.  9 

 

Domes sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Līga Kadiģe, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, Andrejs 

Kirillovs, Nadīna Millere, Andris Puide, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Dace Štrodaha, Sigita 

Sakoviča, Raivis  Zeltīts, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Ira Dūduma. 

 

Domes  sēdē nepiedalās:  

Mārtiņš Bojārs – atvaļinājumā; 

Edgars Jansons. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

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; 

Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure; 

Administrācijas vadītājs Kristaps Ločs. 

 

Domes  sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu.  

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

3. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (4 gab.). 

4. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (21 gab.). 

5. Par nosaukuma piešķiršanu  un lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu (2 gab.). 

7. Par 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11 (protokols  Nr. 3) „Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas" (kadastra  

Nr. ________)" atcelšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _______) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

9. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. 



10. Par kokaugu un stādu pieņemšanu dāvinājumā. 

11. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izskatīšanai sastāvā. 

 

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

12. Par precizējumiem Mārupes novada domes  saistošajos noteikumos Nr.  26/2017„Par 

vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā”.  

13. Par finansiālā atbalsta sniegšanu A.P. 

14. Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmas „Slidošana” 2017./2018. mācību 

gadam saskaņošanu. 

15. Par saistošo noteikumu „Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” pieņemšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

16. Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 

42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā”. 

17. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 

lēmumā Nr. 7 „Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē”. 

18. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā 

Nr. 12„Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016) 

līdzfinansēšanai”. 

19. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 

lēmumā Nr. 6 „Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības Kursīšu, Avotu, Brūkleņu, Krones un 

Lambertu ielu, Mārupē, izbūvei”. 

20. Par grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumā Nr. 9  (sēdes 

prot.nr.7) „Par projektu konkursa Mārupe – mūsu mājas” projektu pieteikumu vērtēšanas 

komisijas izveidošanu un komisijas  nolikuma apstiprināšanu”. 

21. Par Nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” „Par tiesībām slēgt līdzdarbības 

līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” precizējumu apstiprināšanu. 

22. Par konceptuālu atbalstu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 

2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju” ietvaros, apstiprinātā projekta „Skultes dabas un atpūtas parka izveide” 

līdzfinansējumam. 

 

 Sēdes vadītāja   L. Kadiģe lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību. 

 

 Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis), (M. Bojārs, E. Jansons domes sēdē nepiedalās),  „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. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošas ielas, piešķirot nosaukumus: 

Ziemciešu iela  (posmā no īp. Ziemciešu iela 10 līdz Mežavēju iela ) – 0,23 km garumā un 12 m 

platumā sarkanajās līnijās, turpinot Ziemciešu ielas posmu no Lielās ielas līdz nek. īp. Ziemciešu iela 10.  

Mežavēju iela  (posmā Pededzes ielas līdz Sildegu ielai ) – 0,21 km garumā un 12 m platumā 

sarkanajās līnijās.  

Pededzes iela  (posmā Lielās ielas līdz īp. Sūnas A ) – 0,45 km garumā un 15 m platumā 

sarkanajās līnijās.  

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

parakstīšanas. 

 

2.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Grantiņu iela __, kadastra Nr. _______, Tīrainē, Mārupes 

novadā,  zemes lietošanas mērķus uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601)  - _______ha 

platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101) – _______ ha platībā. 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam  „Asūnes”, kadastra Nr. _______, Mārupes novadā, 

_______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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



2.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Čakaiņu iela ___, kadastra Nr. _______, Mārupē, 

Mārupes novadā, zemes lietošanas mērķus uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601) – _______ 

ha platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101) – _______ha platībā. 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Mežvidi G”, kadastra Nr. _______, Mārupes novadā,  

______ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Loka ceļš ______, kadastra Nr. ______,  Jaunmārupē, 

Mārupes novadā, ______ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 

0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 



 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ošu iela ______, kadastra Nr. ______, Jaunmārupē, 

Mārupes novadā, ______ ha platībā,  zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūvi (kods 

0601). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Lokmaliņas”, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

______, zemes lietošanas mērķi 

1.1. neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600)  –  ______ha platībā; 

1.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 

1101) – ______ ha platībā. 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

2.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 2.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam „Kalvari”, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, zemes 

lietošanas mērķi ______ ha platībā  uz neapgūtu komercdarbības objektu apbūvi (kods 0800). 

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

informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

3.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, S. Sakoviča, A. 

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   

„atturas”  3 (A. Puide, R.Zeltīts, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, S. Sakoviča, A. 

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   

„atturas”  3 (A. Puide, R.Zeltīts, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   12   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, S. Sakoviča, A. 

Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   

„atturas”  3 (A. Puide, R.Zeltīts, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   11   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, P.Pikše, S. Sakoviča, A. Vintere, D. 

Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  4 (A. 

Puide, R.Zeltīts, J. Lībietis, N. Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 3.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

4.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Roņu iela ______, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.26”, ______ ha platībā,  adresi Roņu iela ______, Vētras, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Roņu iela ______, Vētras, Mārupes novadā, ______ha 

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



3. Atlikušajam zemesgabalam atstāt spēkā esošo adresi Roņu iela ______, Vētras, Mārupes 

novads. 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.13”, ______ha platībā,  adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr. 14” , ______ha platībā, adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr. 4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr. 15”, ______ha platībā, adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, ______ 
ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.16” , ______ha platībā,  adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.17” , ______ha platībā,  adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 



Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.18” , ______ha platībā, adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.19”, ______ha platībā,  adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr. 20”, ______ha platībā, adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

 



4.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Liela iela ______, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr. 29”, ______ha platībā, adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai ______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.11 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.11  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Liela iela ______, kadastra Nr. ______, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr.30”, ______ha platībā, adresi Ziemciešu iela ______, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai______, Mārupē, Mārupes novadā, 

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601). 

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

 

4.12 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Liela iela _____, kadastra Nr. _____, atdalītajam 

zemesgabalam „Nr. 31”, _____ha platībā, adresi Ziemciešu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

4.13 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamajiem īpašumiem Liela iela _____, kadastra Nr. _____, un Sildegu iela 

_____, kadastra Nr. _____,  atdalītajam zemesgabalam „Nr.32”, _____ha platībā,  adresi Ziemciešu iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

4.14 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamajiem īpašumiem Liela iela _____, kadastra Nr. _____, Sildegu iela 

_____, kadastra Nr. _____, un  Sildegu iela _____, kadastra Nr. _____,  atdalītajam zemesgabalam 

„Nr. 33”, _____ha platībā,  adresi Ziemciešu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

4.15 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.15  saskaņā ar pielikumu: 



1. Piešķirt no nekustamajiem īpašumiem Liela iela _____, kadastra Nr. _____, un Sildegu iela 

_____, kadastra Nr. _____,   un Sildegu iela _____, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr. 34”, _____ha platībā, adresi Ziemciešu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

4.16 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamajiem īpašumiem Liela iela _____, kadastra Nr. _____, un Sildegu iela 

_____, kadastra Nr. _____ , atdalītajam zemesgabalam „Nr. 35”, _____ha platībā, adresi Ziemciešu iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

4.17 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamajiem īpašumiem Liela iela _____, kadastra Nr. _____, un Sildegu iela 

_____, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam „Nr.36”, _____ha platībā adresi Ziemciešu iela 

_____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

 

 

 



4.18 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

„Nr.40”, _____ ha platībā,  adresi Mežavēju iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Mežavēju iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

4.19 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamajiem īpašumiem „Ziemcieši”, kadastra Nr. _____, un Lielā iela _____, 

kadastra Nr. _____atdalītajam zemesgabalam „Nr.41” , _____ha platībā,  adresi Mežavēju iela _____, 

Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Mežavēju iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

4.20 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nekustamajam īpašumam Sildegu iela _____, kadastra Nr. _____, _____ha platībā, atstāt 

spēkā esošo adresi Sildegu iela _____, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Sildegu iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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



4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

4.21 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 4.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Zemesgabalam „Nr.45”,  _____ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi Sildegu iela _____, 

Mārupe, Mārupes novads 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Sildegu iela _____, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha 

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

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

 

5.1 

Par nosaukuma piešķiršanu  un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši” un Lielā iela _____ atdalītajiem zemesgabaliem 

„Nr. 63” un  „Nr. 64”, _____ha kopplatībā,  nosaukumu Ziemciešu iela, Mārupe, Mārupes novads,  un 

iekļaut nekustamā īpašuma Ziemciešu iela  (kadastra Nr. _____) sastāvā. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Ziemciešu ielai, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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

 

5.2 

Par nosaukuma piešķiršanu  un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.2 saskaņā ar pielikumu: 



1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Ziemcieši” un Lielā iela _____ atdalītajiem zemesgabaliem 

„Nr. 56” un  „Nr. 57”, _____ha kopplatībā,  nosaukumu Mežavēju iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Mežavēju ielai, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

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

 

5.3 

Par nosaukuma piešķiršanu  un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 5.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “„Ziemcieši” atdalītajiem zemesgabaliem „Nr. 58”, „Nr. 59” un  

„Nr. 60”, _____ha kopplatībā,  nosaukumu Pededzes iela, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Pededzes ielai, Mārupē, Mārupes novadā, _____ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (kods 1101). 

3. Paliekošajam zemesgabalam atstāt spēkā esošo nosaukumu „Ziemcieši”, Mārupe, Mārupes 

novads. 

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

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

6.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gobas-3”, kadastra Nr. _______,  zemes ierīcības projektu kā 

galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā,  adresi 

Gaujas iela _____, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam „Nr. 1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  zemes 

lietošanas mērķi  - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0702)  

4. Zemesgabalam „Nr. 2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā,  nosaukumu „Gobas-

3”, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Zemesgabalam „Nr. 2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  zemes lietošanas 

mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 



6. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā,  nosaukumu 

Staburaga iela, Mārupe, Mārupes novads.  

7. Noteikt zemesgabalam „Nr. 3”ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  zemes 

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

(kods 1101). 

8. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 4” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā,  nosaukumu 

Burtnieku iela, Mārupe, Mārupes novads.  

9. Noteikt zemesgabalam „Nr. 4”ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  zemes 

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

(kods 1101). 

10. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 5” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  nosaukumu 

Gaujas iela, Mārupe, Mārupes novads.  

11. Noteikt zemesgabalam „Nr. 5”ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā,  zemes 

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

(kods 1101). 

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

6.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 6.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kungu iela _____, kadastra Nr. _______,  zemes ierīcības 

projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemesgabalam „Nr. 1” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā atstāt spēkā esošo 

adresi Kungu iela _____, Tīraine, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam „Nr.1” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā zemes 

lietošanas mērķi  - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

4. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā adresi Kungu 

iela _____, Tīraine, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam „Nr. 2” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā zemes 

lietošanas mērķi  - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

6. Piešķirt zemesgabalam „Nr. 3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā adresi Kungu 

iela _____, Tīraine, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam „Nr. 3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ha platībā zemes 

lietošanas mērķi  - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600).  

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

 

 

 

 



7. 

Par 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes lēmuma Nr. 11  

(protokols  Nr. 3) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas" 

(kadastra Nr. _____)" atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atcelt 2016. gada 30. marta Mārupes novada domes lēmumu Nr. 11 (protokols  Nr. 3) „ Par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dignitas" (kadastra Nr. _____)”. 

2. Atcelt ar Mārupes novada domes 2016. gada 30. marta lēmumu Nr. 11 (protokols  Nr. 3) 

apstiprināto darba uzdevumu Nr. 2016/4.  

3. Attīstības nodaļas teritorijas plānotājam nodrošināt paziņojuma un lēmuma par detālplānojuma 

izstrādes atcelšanu publicēšanu Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv, un novada informatīvajā 

izdevumā „Mārupes vēstis”. 

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

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

 

8. 

Par nekustamā īpašuma „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastra Nr. _____), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma  „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

detālplānojuma izstrādi.  

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

atbilstoši nekustamā īpašuma  „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____, aptuveni 

_____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   „Vecmelderi", Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. _____), 

īpašnieci R.D., 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). 

 

9. 

Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr. 9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Mārupes novadā līdz 2018. gada  

31. decembrim  EUR/1m3 6,77 bez PVN apmērā.  

2. Ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tiek piemērota visiem 

atkritumu radītajiem, neatkarīgi no tā vai ir noslēgti attiecīgi līgumu grozījumi, atbilstoši Mārupes novada 

domes 2011. gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 16/2012 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksas noteikšanas kārtību Mārupes novadā” noteiktajai kārtībai.  

3. Maksas grozījumi stājas spēkā un ir piemērojami otrā mēneša pirmajā datumā pēc šī lēmuma 

publicēšanas vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”.  

4. Ar brīdi, kad tiek piemērota ar šo lēmumu apstiprinātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksa, spēku zaudē sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas tika apstiprināta ar Mārupes novada 

domes 2017. gada 18. janvāra lēmums Nr. 18  (protokols Nr. 1).  

5. Šo lēmumu publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis”.  

 

10. 

Par kokaugu un stādu pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā no SIA „Avar Auto”, vienotais reģistrācijas Nr. _____, kokaugus un 

stādus ar kopējo vērtību 2399,83 euro apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram noslēgt ar SIA „Avar Auto”, vienotais 

reģistrācijas Nr. _____, dāvinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram pēc Dāvinājuma līguma noslēgšanas 

pieņemt dāvinājumu no SIA „Avar Auto”, vienotais reģistrācijas Nr. _____, parakstot pieņemšanas – 

nodošanas aktu, un nodod visus dokumentus Mārupes novada domes administrācijas finanšu un 

grāmatvedības nodaļai dāvinājuma uzņemšanai uzskaitē.  

 

11. 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības komisijas  

darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanai sastāvā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izslēgt Jāni Rušenieku no Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības 

zemi izskatīšanai sastāva. 

2. Iecelt deputātu Andreju Kirillovu Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izskatīšanai sastāvā. 

 

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

 

12. 

Par precizējumiem Mārupes novada domes  saistošajos noteikumos Nr.  26/2017 

„Par vienreizējā pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā”  

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 



Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumus Nr. 26/2017 „Par vienreizējā 

pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu Mārupes novadā” precizētajā galīgajā redakcijā 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 vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā un Mārupes 

novada pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv. 

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

 

13. 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu A.P. 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.P., personas kods _____, finansiālo atbalstu 150,00 euro (viens simts 

piecdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību starptautiskajā pianistu konkursā 

Virtuosi per musica di pianoforte, kas notiks Budapeštā, Ungārijā, no 2017. gada 17. novembra līdz  

19. novembrim un „VIII György Ferenczy Piano Competition”, kas notiks Usti nad Labem, Čehijā, no 

2017. gada 22. novembra līdz 24. novembrim, saskaņā ar piestādīto izdevumu tāmi. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar 

pianistes A.P., personas kods _____, likumisko pārstāvi I.K., personas kods _____, un biedrību „Rīgas 

rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. _____. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga 

rēķina saņemšanas. 

4. A.P., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, un biedrībai 

„Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ. Nr. _____, abiem kopā nodrošināt piešķirtā 

atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1. punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.P., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei I.K., personas kods _____, un biedrībai „Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta 

biedrība”, reģ. Nr. _____, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā 

līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

14. 

Par Mārupes vidusskolas  interešu izglītības programmas „Slidošana”  

2017./2018. mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 



 

Pieņemt lēmumu Nr. 14 saskaņā ar pielikumu: 

Saskaņot Mārupes vidusskolas interešu izglītības programmu „Slidošana” 2017./2018. mācību 

gadam saskaņā ar pielikumu. 

15. 

Par saistošo noteikumu  Nr. 29/ 2017 

„Par sociālajiem pabalstiem Mārupes novadā” pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus 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 vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā „Par 

pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībā netiks saņemts Vides aizsardzības un 

Reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

 

Domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

 

16. 

 Par grozījumu Mārupes novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos  

Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības projektu, un  

radošo darbību atbalstu Mārupes novadā” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu Nr. 30/2017 „Grozījums Mārupes novada 

domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 42/2016 „Par kultūras un kultūrizglītības 

projektu, un radošo darbību atbalstu 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 vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā „Par 

pašvaldībām” 45. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides aizsardzības un 

Reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu. 

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

„Mārupes Vēstis”. 

 

17. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 

lēmumā Nr. 7 „Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L. Levanoviča  

 



Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 

lēmumā Nr. 7 „Par aizņēmuma ņemšanu stadiona būvniecībai Jaunmārupē”: 

1.1. izteikt 4. punktu sekojošā redakcijā: 

„4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2017. gads un 2018. gads;” 

1.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: 
„6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2019. gada janvāra;” 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M. Bojāram domes vārdā veikt 

grozījumus aizdevuma līgumā Nr. Nr. A2/1/17/195. 

 

18. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes  

2017. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā Nr. 12 

„Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Uzņēmējdarbības 

attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016) 

līdzfinansēšanai” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L. Levanoviča  

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 5. jūlija ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā 

Nr. 12  „Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Uzņēmējdarbības attīstībai 

nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/016) līdzfinansēšanai: 

1.1. izteikt 4. punktu sekojošā redakcijā: 

„4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2017. gads un 2018. gads;” 

1.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: 
„6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2019. gada janvāra;” 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā veikt 

grozījumus  aizdevuma līgumā Nr. A2/1/17/730. 

 

19. 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 

lēmumā Nr. 6 „Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības Kursīšu, Avotu, Brūkleņu, Krones un 

Lambertu ielu, Mārupē, izbūvei” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja L. Levanoviča  

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Veikt grozījumus Mārupes novada domes 2017. gada 1. februāra ārkārtas sēdes Nr. 2 lēmumā Nr. 

6 „Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības Kursīšu, Avotu, Brūkleņu, Krones un Lambertu ielu, Mārupē, 

izbūvei: 

1.1. izteikt 4. punktu sekojošā redakcijā: 

„4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks – 2017. gads un 2018. gads;” 

 



1.2. izteikt 6. punktu šādā redakcijā: 

„6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2018. gada janvāra, bet 

Lamberta ielas pārbūvei no 2019. gada janvāra;” 

2. Uzdot Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā veikt 

grozījumus  aizdevuma līgumā  Nr. A2/1/17/594. 

 

20. 

Par grozījumu Mārupes novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumā  

Nr. 9  (sēdes protokols Nr. 7) „Par projektu konkursa Mārupe – mūsu mājas” projektu 

pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un komisijas  nolikuma apstiprināšanu” 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Attīstības nodaļas vadītāja I. Krēmere. 

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mārupes novada domes 2017. gada 25. oktobra lēmumā Nr. 9 (sēdes protokols Nr. 7) 

„Par projektu konkursa Mārupe – mūsu mājas” projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un 

komisijas nolikuma apstiprināšanu” 1. punktu izteikt šādā redakcijā: 

„1. Izveidot projektu vērtēšanas komisiju projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” ietvaros 

šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Ilze Krēmere, Attīstības nodaļas vadītāja. 

 

Komisijas locekļi:  

Dace Žīgure, Teritorijas plānotāja; 

Elīna Brigmane, Tūrisma koordinatore; 

Zane Zvejniece, Projektu vadītāja. 

 

Komisijas sekretāre:  

Attīstības nodaļas projektu koordinatore.” 

 

21. 

Par Nolikuma projektu konkursa „Mārupe – mūsu mājas” 

„Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai” precizējumu apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/Attīstības nodaļas vadītāja I. Krēmere.  

 

Atklāti balsojot ar   15   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, J.Lībietis, P.Pikše, N.Orleāns, S. 

Sakoviča, A. Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, R. Zeltīts, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, 

G. Vācietis),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” jaunā precizētā 

redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt precizēto nolikumu projektu konkursam „Mārupe – mūsu mājas” „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

3. Publicēt informatīvo paziņojumu par konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes 

Vēstis” un tīmekļa vietnē atbilstoši Saistošo noteikumu 12. punktam. 

 

 

http://www.marupe.lv/


22. 

Par konceptuālu atbalstu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2014. – 

2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju” ietvaros, apstiprinātā projekta  

„Skultes dabas un atpūtas parka izveide” līdzfinansējumam 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L. Kadiģe/ Attīstības nodaļas vadītāja I. Krēmere. 

 

Atklāti balsojot ar   13   balsīm „par” (L.Kadiģe, A.Kirillovs, P.Pikše, N.Orleāns, S. Sakoviča, A. 

Vintere, A. Puide, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, I. Dūduma, G. Vācietis),  „pret”  

nav,   „atturas”  2 (R.Zeltīts, J.Lībietis),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 saskaņā ar pielikumu: 

Konceptuāli atbalstīt papildus līdzfinansējumu projekta „Skultes dabas un atpūtas parka izveide” 

realizācijai atbilstoši izmaksām, kuras tiks ietvertas šī projekta īstenošanai noslēgtajos būvdarbu, 

būvuzraudzības un autoruzraudzības iepirkumu līgumos, finansējumu paredzot 2018. gada budžetā. 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 17.00 

 

 
Domes priekšsēdētāja vietniece                              /paraksts/                           Līga Kadiģe  

 

  

Pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/                              Ilona Eglīte 

 

 

Domes sēdes protokols  tiek parakstīts  

2017. gada   23. novembrī. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


