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SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

2020.gada  26.februārī   Nr.3 

 

Domes sēde  sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs.  

 

Domes  sēdē piedalās deputāti: Jānis Lībietis, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Raivis  Zeltīts, Gatis 

Vācietis, Ira Dūduma, Sigita Sakoviča, Pēteris Pikše, Līga Kadiģe, Anita Vintere, Guntis Ruskis, 

Normunds Orleāns, Andrejs  Kirillovs, Edgars Jansons, Jānis Lagzdkalns. 

 

Domes  sēdē nepiedalās deputāts Andris Puide – atvaļinājums. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izpilddirektors  Kristaps Ločs. 

 

AS Mārupes komunālie pakalpojumi valdes loceklis Ivars Punculis, 

AS Mārupes komunālie pakalpojumi izpilddirektore Dace Šveide. 

 

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 ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu (3 gab.). 

3.Par adreses piešķiršanu (3 gab.). 

4.Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (12 gab.). 

5.Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

6.Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā (2 gab.). 

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

8.Par zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

9.Par nekustamā īpašuma “Ievas” (kadastra Nr._______), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma īstenošanas kārtību. 

10.Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra Nr. ______), Zeltiņu iela 110 (kadastra 

Nr.______) un Zeltiņu iela 110A (kadastra Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

11.Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr._____), 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 
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12.Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

13.Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.20 „Mārupes 

pagasta saimniecības „Vilciņi” detālplānojums” atcelšanu. 

14.Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam apstiprināšanu. 

15.Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. 

16.Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. 
17.Par Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu.  

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

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” ietvaros. 

 

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

19.Par finansiālu atbalstu sportistiem (2 gab.). 

20.Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. 

21.Par Mārupes novada domes 2014.gada 10.septembra lēmuma Nr.6 “Par Mārupes Sporta 

centra komandām” (sēdes protokols Nr.14) precizēšanu. 

22.Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2020.gadā” apstiprināšanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

23.Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Mārupes Tenisa skola” valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai. 

24.Par četru jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē. 

25.Par galvojuma sniegšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

26.Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

27.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas 

mērķa noteikšanu (2 gab.). 

28.Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (22 gab.). 

29.Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

30.Par adreses maiņu. 

31.Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā. 

32.Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja pienākumu pildīšanu viņa prombūtnes 

laikā. 

33.Par iepirkuma “Zāles pļaušana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

34.Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

35.Par iepirkuma “Prezentācijas iekārtu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par domes priekšsēdētāja iesniegtajiem 

lēmumprojektiem. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča),  (A.Puide attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), (A.Vintere, E.Jansons domess 

sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), „pret”  nav,  „atturas”  nav,   Mārupes novada dome  

nolemj: 

  

 Iekļaut domes sēdē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

 Sēdes vadītājs   M. Bojārs lūdz deputātu balsojumu par sēdes darba kārtību kopumā. 
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Atklāti balsojot ar  balsīm 14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča),  (A.Puide attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās), (A.Vintere, E.Jansons domess 

sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību 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  balsīm 14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča),  (A.Vintere, E.Jansons domess sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr. 1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu: 

1.1. Grūdupu iela  (posmā no īp. Grūdupu iela 4  līdz īp. Grūdupu iela 16 ) – 0,2 km garumā 

un 18 m platumā sarkanajās līnijās.  

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

2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 14  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča),  (A.Vintere, E.Jansons domess sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Penkules iela 124, 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, 

nosaukumu Penkules iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Penkules iela 124, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  _____ha platībā nosaukumu 

Sniķeru 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). 
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8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

Uz domes sēdi ierodas deputāts E.Jansons, 

turpmākajos balsojumos piedalās. 

2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Dzelzceļa iela 37, 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 un t.sk. ēkām,  

atstāt spēkā esošo adresi Dzelzceļa iela 37, Mārupe, Mārupes novads.  

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ha platībā, zemes 

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, adresi 

Meistaru iela 3, Mārupe, Mārupes novads.  

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______, ______ ha platībā, zemes 

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

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, 

nosaukumu Dzelzceļa 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. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Ūdru iela 24, kadastra  

Nr. ______, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 
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2.Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Rudzrogu  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā zemes 

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

(kods 1101). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, nosaukumu 

Ūdru  iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

6.Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā  un t.sk. ēkai, atstāt 

spēkā esošo adresi Ūdru iela 24, Mārupe, Mārupes novads. 

7.Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ______,  ______ha platībā, zemes 

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

8.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

3.1 

  Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

______ 
Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.3.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt divu dzīvokļu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši zemei “Rietumnieki”, Vētras, 

Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Rietumnieki”, Vētras,  Mārupes novada, divu dzīvokļu 

dzīvojamās mājas telpu grupām adreses: 

Telpu grupas Nr. Adrese 

001 “Rietumnieki” - 1, Vētras, Mārupes novads 

002 “Rietumnieki” - 2, Vētras, Mārupes novads 

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

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

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

  

3.2 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Saules iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Saules iela 4, Mārupe,  Mārupes novada, dvīņu mājas telpu 

grupām adreses: 
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Telpu grupas Nr. Adrese 

001 Saules iela 4 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Saules iela 4 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

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

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

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

 

3.3 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.3.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam “Atstari” (kadastra Nr. ______), ______ha platībā un t.sk. 

ēkām, adresi Sauliešu iela 22, Tīraine, Mārupes novads. 

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

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

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

 

4.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra Nr. ______) atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.5”, ______ha platībā,  adresi Bebru iela 25, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Bebru  iela 25, 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). 

 

4.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.2 saskaņā ar pielikumu: 
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1. Nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra Nr. ______) zemes vienībai “Nr.1”,  ______ha 

platībā un t.sk ēkām ar kadastra apzīmējumiem ______, ______, ______ un ______, tiek atstāta spēkā 

esošā adrese Bebru iela 23, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Bebru  iela 23, Mārupē, Mārupes novadā, ______ha platībā,  

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

3.Paliekošajai zemes vienībai ______ha platībā un t.sk. ēkām ar kadastra apzīmējumiem 

______, ______piešķirt adresi Kokles iela 34, Mārupe, Mārupes novads, un noteikt zemes lietošanas 

mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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). 

 

4.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča, E. Jansons),  (A.Vintere domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), 

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

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.10”,  ______ ha platībā, adresi Grūdupu iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 5, 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). 

 

Plkst. 15.15 ierodas deputāte A.Vintere, 

turpmākajos balsojumos piedalās. 

4.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.12, ______ ha platībā, adresi Grūdupu iela 5A, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 5A, 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). 
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4.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.5  saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.14”, ______ha platībā, adresi Krēsliņu iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Krēsliņu iela 7, 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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.16”, ______ha platībā, adresi Grūdupu iela 7A, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 7A, 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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______,  atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.18”,  ______ha platībā, adresi Grūdupu iela 9, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 9, 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. 
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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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.20”, ______ ha platībā, adresi Grūdupu iela 11, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 11, 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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.22”, ______ ha platībā, adresi Grūdupu iela 13, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 13, 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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.23”, ______ha platībā, adresi Grūdupu iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, ______ ha 

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



10 
 

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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.24” , ______ ha platībā, adresi Grūdupu iela 8, Mārupe, Mārupes novads. 

2. Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela 8, 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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.4.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.25”,  ______ha platībā, adresi Liliju iela 57, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Liliju iela 57, 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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Piešķirt no nekustamā īpašuma Bebru iela 23 (kadastra Nr. ______) atdalītajam 

zemesgabalam, ______ ha platībā, nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes novads.  

2.Noteikt zemesgabalam Nr.6, ______ 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  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma “Grūdupi”, kadastra Nr. ______, zemesgabalam “Nr.30”, 

______ha platībā, nosaukumu Grūdupu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

 2.Noteikt nekustamajam īpašumam Grūdupu iela, 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). 

 

6.1 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 12 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, D. Štrodaha, G. 

Vācietis, A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, S.Sakoviča),  „pret”  nav,  „atturas”  

4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, E.Jansons, N.Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.6.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

6.2 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 12 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, D. Štrodaha, G. 

Vācietis, A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, S.Sakoviča),  „pret”  nav,  „atturas”  

4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, E.Jansons, N.Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.6.2 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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7.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.7.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Krones iela 79, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra  

Nr. ______,  ______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). 

______ 

7.2 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.7.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Malas”, Vētrās, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ______, 

zemes lietošanas mērķus: 

1.1.   ______ ha platībā -  rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001); 

1.2. ______ ha platībā  - noliktavu apbūve (kods 1002). 

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). 

 

7.3 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.7.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Priežkalni A”, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. ______,  

______ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

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). 

 

7.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 17,Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr.______,  ______  ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

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). 

 

7.5 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.7.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam “Kupenas”, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr.______, ______ 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). 

 

7.6 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.7.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Brūkleņu iela 110B, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr. ______,  ______ 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). 

 

7.7 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.7.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Brūkleņu iela 110, Mārupē , Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr.______ , ______ 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). 

 

7.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.7.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Mainīt nekustamajam īpašumam Puķu iela 1A, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

Nr.______ , ______ 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). 

 

8. 

Par zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piekrist nekustamā īpašuma “Autoceļš P133”, Mārupes novada, kadastra Nr. ______, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ______ sadalīt trīs zemes gabalos ar platībām ______ 

ha, ______ha  un ______ha. 
2.Zemesgabalam ______ ha platībā piešķirt nosaukumu ”P133 1A”, Mārupes novads, un noteikt 

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

nodalījuma joslā (kods  - 1101). Veidot jaunu īpašumu ar nosaukumu ”P133 1A”, Mārupes novads. 

3. Zemesgabalam 2,7583 ha platībā piešķirt nosaukumu ” P133 1B”, Mārupes novads, un noteikt 

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

nodalījuma joslā (kods  - 1101). Veidot jaunu īpašumu ar nosaukumu ”P133 1B”, Mārupes novads. 

4.Zemesgabalam  ______ ha platībā saglabāt esošo nosaukumu “Autoceļš P133”, Mārupes 

novads, un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā (kods  - 1101). 

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). 
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9. 

Par nekustamā īpašuma “Ievas” (kadastra Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma īstenošanas kārtību 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Atļaut turpināt ar Mārupes pagasta padomes 2004.gada 18.februāra saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 apstiprinātā detālplānojuma ”Mārupes pagasta saimniecības „Ievas” detāls 

plānojums” īstenošanu pa daļām tā nerealizētajā daļā, saskaņā ar precizēto detālplānojuma īstenošanas 

kārtību (administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanas kārtību projekts lēmuma pielikumā), 

iekļaujot sekojošus būtiskos  nosacījumus: 

1.1. Pirms turpmākās detālplānojuma īstenošanas, veicama zemes ierīcības projekta, kā 

papildinājuma pie Detālplānojuma, izstrāde, paredzot projektēto zemes vienību Nr.1, Nr.2, Nr.3 un Nr.4 

daļu, kas iekļaujas projektētās Briežu ielas sarkanajās līnijās, izdalīšanu atsevišķā zemes vienībā; 

1.2. Zemes vienības Nr.1 nodalīšana var tikt realizēta pēc 1.1 punktā norādītā zemes ierīcības 

projekta izstrādes un apstiprināšanas; 

1.3. Zemes vienību Nr.2, Nr.3. un Nr.4. sadale veicama pēc projektētās Briežu ielas posma 

gar Detālplānojuma teritorijas ziemeļu robežu, kas nepieciešams piekļuvei pie plānotajām zemes 

vienībām Nr.2 un Nr.3, izbūves vismaz šķembu līmenī (ielas izbūves 1.posms), ko apliecina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādītie akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā. 

1.4. Ēku būvniecība zemes vienībās var tikt uzsākta pēc tam, kad konkrētai zemes vienībai 

nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu, nodrošināts 

centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas pieslēgums, un atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā izstrādātam tehniskajam projektam ir izbūvēta elektroapgāde.  

1.5. Ielas izbūves 2.posma - cietā seguma izbūvi un ielas apgaismes ķermeņu uzstādīšanu,  

savstarpēji vienojoties realizē jauno zemesgabalu īpašnieki pēc tam, kad ir veikta zemesgabalu apbūve. 

1.6. Līdz ceļu nodošanai pašvaldības īpašumā, sarkanajās līnijās izdalītā zemes vienība  tiek 

izmantota kā koplietošanas ceļš, nodrošinot brīvas un neierobežotas ielas izmantošanas iespējas ikvienai 

personai. 

1.7. Pēc inženierkomunikāciju un ceļu pilnīgas izbūves un nodošanas ekspluatācijā, tie ir 

nododami pašvaldības un attiecīgo inženierkomunikāciju turētāju īpašumā un apsaimniekošanā, 

vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem. 

1.8. Pašvaldība sedz Detālplānojuma daļas īstenotāja izdevumus par 1.1 punktā minētā 

zemes ierīcības projekta izstrādi un atsevišķi izdalītās Briežu ielas zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu 

un reģistrāciju zemesgrāmatā, ja tiek noslēgta vienošanās par šīs zemes vienības nodošanu pašvaldībai 

bez atlīdzības. 

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

nekustamā īpašuma Mazā Briežu iela 5 (“Ievas”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

īpašnieci R.Z., personas kods ______, administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanas kārtību, 

saskaņā ar 1.pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā 

īpašuma Mazā Briežu iela 5 (“Ievas”), Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), īpašniecei.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto 

lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

 

10. 

Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra  Nr. ______), Zeltiņu iela 110 (kadastra   

Nr. ______) un Zeltiņu iela 110A (kadastra  Nr. ______), Mārupē, 

Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 
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Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra  Nr. ______), Zeltiņu iela 110 

(kadastra  Nr. ______) un Zeltiņu iela 110A (kadastra  Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādi.  

2.Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. ______un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra  Nr. ______), Zeltiņu iela 110 

(kadastra  Nr. ______) un Zeltiņu iela 110A (kadastra  Nr. ______, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai 

______ha kopplatībā. 

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 nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kadastra  Nr. ______), Zeltiņu 

iela 110 (kadastra Nr. ______) un Zeltiņu iela 110A (kadastra Nr. ______), Mārupē, Mārupes novadā, 

īpašnieku SIA “______”, reģ.Nr. ______, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

11. 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. ______), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.______), detālplānojuma izstrādi.  

2.Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ______ un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

teritorijai, ______ 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 Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ______), 

īpašnieku SIA “______”, reģistrācijas Nr. ______,  saskaņā ar pielikumu. 

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

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

12. 

Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

http://www.marupe.lv/
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1.Uzsākt nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, detālplānojuma izstrādi.  

2.Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. ______ un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.______, teritorijai, 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 Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.______, īpašnieku ______, saskaņā ar pielikumu. 

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

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

 

13. 

Par Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.marta saistošo noteikumu 

Nr.20 „Mārupes pagasta saimniecības „Vilciņi” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Pieņemt Mārupes novada domes saistošos noteikumu Nr.6/2020 „ Par Mārupes pagasta padomes 

2008.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.20 „Mārupes pagasta saimniecības „Vilciņi” detālplānojums” 

atcelšanu” saskaņā ar pielikumu. 

2.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā.  

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

 

14. 

Par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

 1.Apstiprināt Mārupes novada Attīstības programmu 2020.-2026.gadam.  

 2.Paziņojumu par pieņemto lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī publicēt tuvākajā vietējā laikraksta 

„Mārupes vēstis” numurā.  

3.Lēmumu par Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam apstiprināšanu piecu 

darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 

Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv. 

4.Mārupes novada Attīstības programmu 2020.-2026.gadam, Vides pārskatu un Kopsavilkumu 

par programmas izstrādes procesu publicēt Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv sadaļā 
“Attīstības dokumenti”. 

5.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

15. 

Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam  grozījumu pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot iesniegto Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 

pilnveidoto redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu trīs nedēļas. 

3. Ievietot paziņojumu par pieņemto lēmumu un pilnveidotās redakcijas publisko 

apspriešanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā 

izdevumā „Mārupes vēstis” un publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā. 

 

16. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai” 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādām personām:  

    Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

1 O.D. 

Kadiķu iela ______,  

Jaunmārupe, Mārupes nov., 

LV-2166 (kad.Nr. ______) 

244,18 976,71 

2 A.S. 

Vaidavas iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

124,06 496,24 

3 P.S. 

Vaidavas iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 
124,06 496,25 

4 M.S. 

Ventas iela _____,  Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

871,63 2000,00 

5 I.A. 

Krones iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV – 2167 

(kad.Nr. _____) 

0,00 1777,97 

6 A.I. 

Meldriņu iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

244,50 978,02 

7 I.Z. 

Ošu iela _____, Jaunmārupē, 

Mārupes nov., LV-2166 (kad. 

Nr. _____) 

957,58 2500,00 

8 B.L. 

Lielā iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV- 2167 (kad. 

Nr. _____) 

1529,51 1000,00 

http://www.marupe.lv/
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    Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

9 S.V. 

Ziediņu iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 

(kad.Nr. _____) 

243,68 2500,00 

10 A.R. 

Daugavas iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

245,21 980,82 

11 L.L. 

Liliju iela _____,  Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

0,00 2318,12 

12 A.K. 

Priežu iela _____, Jaunmārupē, 

Mārupes nov., LV-2166 

(kad.Nr. _____) 

366,03 1464,10 

13 I.D.-D. 

Dzelzceļa iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

353,82    1250,00 

14 Ē.B. 

Kabiles iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 

(kad.Nr. _____) 

0,00 1705,50 

15 L.G. 

Abavas iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 

(kad.Nr. _____) 

0,00 2413,95 

16 I.M. 

Meža iela _____, Jaunmārupē, 

Mārupes nov., LV-2166 (kad. 

Nr. _____) 

0,00 1901,88 

17 A.B. 

Priežu iela _____ Jaunmārupē, 

Mārupes nov., LV-2166 (kad. 

Nr. _____) 

0,00 1895,34 

18 S.U. 

Druvas iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 

(kad.Nr. _____) 

0,00 1593,93 

19 U.M. 

Gaiziņa iela _____ Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 

(kad.Nr. _____) 

0,00 1473,24 

20 L.K. 

Mārupītes gatve _____, 

Mārupē, Mārupes nov., LV-

2167 (kad.Nr. _____) 

268,67 1074,67 

21 A.D. 

Dzelzceļa iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

353,83 1250,00 

22 L.M. 

Līgotnes iela _____, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 

(kad.Nr. _____) 

0,00 1206,55 

  KOPĀ: 5926,75 33253,29 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai šādām personām:  

Nr. Iesniedzējs  Adrese Atteikuma pamatojums 

1 E.B. Segliņu iela _____, 

Jaunmārupe, 

Mārupes nov., LV-

neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam -  

līdzfinansējuma pieprasītāja norādītā 

atbalstāmās kategorijas persona - bērns nav 

deklarēts īpašumā Segliņu ielā _____, 
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2166 (kad.Nr. 

_____) 

Jaunmārupē, Mārupes nov.,  vismaz vienu 

gadu pirms pieteikuma iesniegšanas. 

2 A.A.A. Cepļu iela _____, 

Mārupe, Mārupes 

nov., LV-2167 

(kad.Nr. _____)  

neatbilst Saistošo noteikumu 2.punktam -  

saskaņā ar Mārupes novada domes rīcībā 

esošu informāciju (AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” akts Nr. _____  par pieslēguma 

izveidi Cepļu ielai _____), īpašumam Cepļu 

ielā _____ (dzīvojamā rindu māja) ar kad. apz. 

_____ ir izbūvēts pieslēgums centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai. 

3 V.L. “_____”, Vētras, 

Mārupes nov., LV-

2167 (kad.Nr. 

_____5) 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam – 

pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu nav 

pakalpojuma sniedzēja maģistrālais 

kanalizācijas vads, kas šo Noteikumu izpratnē 

(2.punkts) ir pakalpojumu sniedzēja 

centralizētās kanalizācijas sistēmas daļa. 

4 S.P.-B. Mārupītes gatve 

_____, Mārupe, 

Mārupes nov., LV-

2167 (kad.Nr. 

_____) 

Tehniski nav iespējama pieslēgšanās 

maģistrālajam kanalizācijas vadam, kas 

izbūvēts pa Mārupītes gatvi, savukārt 

pieslēguma izveidei īpašuma Mārupītes gatvē 

4 esošam kanalizācijas atzaram pašvaldībā 

nav saņemti attiecīgie saskaņojumi. 

5 M.Z. Liliju iela _____, 

Mārupe, Mārupes 

nov., LV-2167 (kad. 

Nr. _____) 

neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam – 

pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu nav 

pakalpojuma sniedzēja maģistrālais 

kanalizācijas vads 

 

3. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī 

lēmuma norakstu, kas attiecas uz konkrētu iesniedzēju 20 (divdesmit) darba dienu laikā no šī lēmuma 

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

līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.  

4. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā 

no 3. punktā minētā uzaicinājuma paziņošanas dienas sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma 

piešķiršanas un izlietošanas kārtību un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām personām 

un AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

5. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdz 2020.gada 11.maijam iesniegt Mārupes 

novada domē būvdarbu izpildes grafiku dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai 1. punktā minētajām personām.  

6. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

17. 
Par Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna apstiprināšanu  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, E. Jansons, 

S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (A.Kirillovs),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu  
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18. 

Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” ietvaros 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P. Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 

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

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2020” ietvaros šādām privātpersonām: 

RĪCĪBĀ “SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES” 

Nr. Projekta 

iesniedzējs 

Projekta nosaukums Saņemtais 

balsu skaits 

Pieprasītais 

finansējums, 

EUR 

1. Biedrība “Par zaļu 

Pierīgu” 

 

 

Sabiedrības veselības pasākumi, 

izmantojot latviskās pirts tradīcijas 

300 2200,00 

2. Biedrība 

“Jaunmārupe 

skrien” 

Tautas skrējiens „Mārupe 2020” 223 2499,88 

3. Biedrība “Džudo 

klubs Mārupe” 

Džudo diena Mārupē 2020 168 1966,00 

4. Biedrība “Sporta 

klubs virsotne” 

 

 

Drošs skrituļslidotājs – vesels 

skrituļslidotājs! 

Drošas skrituļslidošanas skola – 

apmācība, pilnveidošana, drošība 

uz slidām. 

165 2386,00 

5. Gunta Siliņa – 

Jasjukeviča 

Tradīciju skola 2020 – Pēterdienas 

danču nakts 

136 2500,00 

6. Jēkabs Tutiņš Muzikālās jaunrades attīstība 

Mārupes novadā 

135 2495,80 

7. Signe Lesiņa 

 

Enerģisks un laimīgs mārupietis! 130 2081,10 

8. SIA “Brazīlija” 

 

Pludmales sporta diena Mārupes 

iedzīvotājiem 

124 2497,00 

9. Biedrība “Biznesa 

Vēstniecība” 

Bezmaksas lekciju un meistarklašu 

cikls Mārupes iedzīvotājiem 

84 2500,00 

10. Elīna Puncule 

 

Mārupes Aukstumpeldēšanas 

kustības popularizēšana un 

attīstīšana 

81 2500,00 

 PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS KOPĀ, EUR: 23 625,78 

 

RĪCĪBĀ “MAZA MĒROGA INFRASTRUKTŪRA” 

Nr. Projekta 

iesniedzējs 

Projekta nosaukums Saņemtais 

balsu skaits 

Pieprasītais 

finansējums, 

EUR 

1. Lāsma Luksa Mārupes labiekārtotais rotaļu 

laukums ģimenēm ar bērniem 

326 4901,11 
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2. Jaunmārupes 

iedzīvotāju biedrība 

Aktīvās atpūtas zona, bērnu rotaļu 

laukums un sporta laukums 

jauniešiem un pieaugušiem 

Jaunmārupes ciemā (5.kārta) 

258 3956,70 

3. Biedrība “Krones 

iela 56” 

Spēles “Panna” laukums – Krones 

56, Mārupē, Mārupes novadā 

177 5000,00 

PIEŠĶIRTAIS  FINANSĒJUMS KOPĀ, EUR: 13 857,81  

 

2. Atteikt piešķirt finansējumu šādiem pretendentiem, kuru pieteikumi Nolikuma 

31.punkta kārtībā pārsniedz Nolikuma 5.2 punktā paredzēto kopējo finansējuma summu rīcībā 

“Sabiedriskās aktivitātes”: 

 

Nr. Projekta 

iesniedzējs 

Projekta nosaukums Saņemtais 

balsu skaits 

Pieprasītais 

finansējums, 

EUR 

1. Biedrība “Ievas 

radošā darbnīca” 

Mārupes mākslas siltumnīcas 

Eko-etno festiņš Mārupei 95 

72 2500,00 

2. Biedrība “Mārupes 

radošā laboratorija” 

 

 

„Saule spīd  vaiņagā. ”Tautastērps. 

Mārupes novada tautas tērpa 

dizaina un izpētes darbnīcas novadā 

un  

„Mārupei 95!” publiskajos svētkos. 

54 2500,00 

3. SIA SilJa  Dzīvā bibliotēka, 2. sezona 45 2500,00 

4. Biedrība “Esam 

šeit” 

 

 

Bezmaksas lekcijas “Informācijas 

tehnoloģiju drošība” jeb kā pasargāt 

sevi no kiberapdraudējumiem 

4 1112,00 

3.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram 15 darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas 

brīža slēgt līdzdarbības līgumu ar 1.punktā minētajām personām.  

4.Konkursa rezultātus publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

16.martam. 
 

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

 

19.1 

Par finansiālu atbalstu sportistam   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča), (G.Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.19.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt E.R., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2020.gadā, saskaņā ar 

piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas 

ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram I.R., personas kods _____, un biedrību 

“Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____. 

3.Finansiālu atbalstu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, pēc 

administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

http://www.marupe.lv/
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4. E.R., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods _____, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģistrācijas Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.R., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods _____, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 

reģistrācijas 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). 

 

19.2 

Par finansiālu atbalstu sportistam   

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm  „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča), (G.Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.19.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt M.Z., personas kods _____, finansiālu atbalstu 720,00 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2020.gadā Latvijā un 

ārpus Latvijas Republikas robežām, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, 

paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar M.Z., personas 

kods _____, likumisko pārstāvi (māti) B.Z., personas kods _____, un biedrību “Mārupes BMX klubs”, 

reģ. Nr. _____8. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansiālu atbalstu pārskaitīt Biedrībai “Mārupes 

BMX klubs”, reģ. Nr. _____, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. M.Z, personas kods _____, likumiskai pārstāvei (mātei) B.Z., personas kods _____, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā 

finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, M.Z., personas kods _____, likumiskai 

pārstāvei (mātei) B.Z., personas kods _____, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr. _____,  abiem 

kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domi 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). 

 

20. 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (N.Millere),  Mārupes novada dome  nolemj: 
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Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apbalvot sportistu Ž.B., personas kods _____, par izciliem sasniegumiem   Baltijas kausa un 

Pasaules kausa izcīņā šautriņu mešanā, pārstāvot Latvijas Republiku, ar naudas balvu 100,00 euro (viens 

simts euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.  

 2. Uzdot Mārupes novada domes administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt 

Ž.B., personas kods _____, naudas balvu 100,00 euro (viens simts euro) apmērā uz kontu A/S 

“Swedbank”, Nr. _____. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

21. 

Par Mārupes novada domes 2014.gada 10.septembra lēmuma Nr.6 

“Par Mārupes Sporta centra komandām” (sēdes protokols Nr.14) precizēšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (N.Millere),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Grozīt Mārupes novada domes 2014.gada 10.septembra lēmuma Nr.6 “Par Mārupes Sporta 

centra komandām” (protokols Nr.14) 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Noteikt, ka par Mārupes Sporta centra komandu, kura nodarbojas ar sporta veidu, kas iekļauts 

Vasaras Olimpisko sporta spēļu programmā un to īsteno Mārupes Sporta centrs, ir atzīstama komanda, 

kas atbilst visām turpmāk norādītajām prasībām: 

1.1. tā trenējas pie Mārupes Sporta centrā nodarbināta trenera; 

1.2. tās sastāvā ne mazāk kā 60% ir Mārupes novadā deklarēto vai strādājošo, vai mācošos (tajā 

skaitā Mārupes Sporta centra audzēkņi) dalībnieku; 

1.3. tā piedalās attiecīga sporta veida federācijas (savienības) rīkotajās sacensībās; 

1.4. komandas iepriekšējās sezonas sasniegtais rezultāts ir vismaz mediāna no kopējo komandu 

skaita, kas piedalījušies turnīrā vai sezonas kopvērtējumā. (Piem. 10 komandu konkurencē izcīnīta 

vismaz 5. vieta) Minimālais komandu skaits sacensībās ir 8 komandas.” 

 

2.Papildināt Mārupes novada domes 2014.gada 10.septembra lēmuma Nr.6 “Par Mārupes Sporta 

centra komandām” (protokols Nr.14) 4.punktu, izsakot šādā redakcijā: 

“4. Mārupes Sporta centra komandas izdevumi, kas ir saistīti ar dalību sacensībās, pārstāvot 

Mārupes novadu (dalības maksa, transporta/ceļa izdevumi, apdrošināšanas, licences, sporta tērpu, 

tiesnešu, mediķu izmaksas un tml.), kā arī mājas spēļu organizēšanu, ir sedzami no Mārupes novada 

pašvaldības budžeta, no sportam paredzētiem līdzekļiem, iepriekš saskaņojot ar Mārupes Sporta centru, 

ņemot vērā Mārupes sporta centra apstiprināto budžetu.” 

  

 3.Papildināt Mārupes novada domes 2014.gada 10.septembra lēmumu Nr.6 “Par Mārupes Sporta 

centra komandām” (protokols Nr.14) ar 41.punktu šādā redakcijā: 

 “41. Pēc Mārupes Sporta centra pieprasījuma, Mārupes Sporta centra komanda pārstāv 

Mārupes novadu sacensībās, turnīros un čempionātos.” 

 

22. 

Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2020.gadā” apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe. 
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Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu nometņu organizēšanai Mārupes 

novadā 2020.gadā” saskaņā ar pielikumu.  

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām organizēt bērnu 

nometnes 2020.gadā.  

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumi: 

23. 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu SIA “Mārupes Tenisa skola”  

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt SIA “Mārupes Tenisa skola”, reģ.Nr. _____, līdzfinansējumu 20 000 euro 

(divdesmit tūkstoši euro) apmērā 2020.gadā ar 2019.gada 20.maija līdzdarbības līgumu Nr. _____ 

pilnvarotā pārvaldes uzdevuma veikšanai. 

2. Līdzfinansējumu izmaksāt SIA “Mārupes Tenisa skola”, reģ.Nr. _____, 10 (desmit) 

darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas uz rēķinā norādīto kontu. 

3.  

24. 

Par četru jaunu amata vietu izveidošanu 

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

 No 2020.gada 1.marta Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldē izveidot četras jaunas 

amata vietas sētnieks (profesijas kods 9613 01) 13.saime, III līmenis, 4.mēnešalgu grupa.  

 

25. 

Par galvojuma sniegšanu AS  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 10 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, J. Lagzdkalns, S.Sakoviča),  „pret”  3 (E.Jansons, N.Orleāns, 

N.Millere),   „atturas”  3 (A.Kirillovs, R.Zeltīts, G.Ruskis),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdod Mārupes novada domes priekšsēdētājam M.Bojāram domes vārdā iesniegt Galvojuma 

pieteikumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases 

nodrošinātos e-pakalpojumus, ar e-pakalpojuma eAizņēmumi starpniecību un pēc Pašvaldību 
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aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes pozitīva lēmuma saņemšanas slēgt 

galvojuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1.1. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. _____, ir 100% pašvaldības 

kapitālsabiedrība; 

1.2. Galvotā aizņēmuma aizdevējs – Valsts kase; 

1.3. Galvotā aizņēmuma mērķis – AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” KF projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Mārupē 4.kārta” ietvaros paredzētā ūdensapgādes tīklu 

izbūves neattiecināmo izmaksu segšanai; 

1.4. Galvotā aizņēmuma apmērs un procentu likme - 2 503 126,55 EUR, likme 0,5%; 

1.5. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 gadi; 

1.6.Galvotā aizņēmuma pamatsummas atliktais termiņš – 3 gadi; 

1.7. Galvotā aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada dome garantē ar savu 

budžetu.  
 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

26. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

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

Ledaiņu iela  (posmā no īp. Ledaiņu iela 19  līdz Ventas ielai) – 0,22 km garumā un 12 m 

platumā sarkanajās līnijās.  

Mazā Ledaiņu iela (posmā no Ledaiņu ielas 0,38 km līdz Ledaiņu ielai 0,54 km)  - 0,30 km 

garumā un 12,5 m platumā sarkanajās līnijās. 

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

 

27.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.27.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, “Bebri”, 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, nosaukumu 

Bebru iela, Mārupe, Mārupes novads. 

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

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

(kods 1101). 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā  un t. sk. ēkām, mainīt 

adresi no “Bebri”, Mārupe, Mārupes novads uz Bebru iela 48, Mārupe, Mārupes novads. 

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

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 
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6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā,  nosaukumu 

“Jaunbebri”, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā, zemes 

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

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

27.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.27.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lielās Āvas”, Mārupes novadā, Mārupē, kadastra  

Nr. _____, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu _____, kā papildinājumu  2006.gada 22.februārī ir 

apstiprinātajam Mārupes pagasta saimniecības “Lielās Āvas” 3.zemes gabala (kadastra Nr. _____) 

detālplānojumam, 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 Rožu 

iela 74, Vētras, Mārupes novads. 

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

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

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, adresi Rožu 

iela 76, Vētras, Mārupes novads. 

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

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

6. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ ha platībā,, adresi Rožu 

iela 78, Vētras, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu _____, _____ ha platībā zemes 

lietošanas mērķi – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (kods 1201).   

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.16” ar kadastra apzīmējumu _____ ,   _____ha platībā, nosaukumu 

Rožu  iela, Vētras, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.16” 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.17” ar kadastra apzīmējumu _____ ,  _____ ha platībā, nosaukumu 

C-20 Bērzzemnieki - Lagatas, Vētras, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.17” ar kadastra apzīmējumu _____,  _____ha platībā, zemes 

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

(kods 1101). 

12. Paliekošajai zemes vienībai _____ ha platībā atstāt spēkā esošo adresi “Vētrasputni” ,Vētras,  

Mārupes novads, un zemes lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

13. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
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28.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

   

Pieņemt lēmumu Nr.28.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.9”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 2, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 2, 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). 

  

28.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.12”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 4, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 4, 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). 

 

28.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.3 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.13”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 6, 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). 

 

28.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.4 saskaņā ar pielikumu 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.16” , _____ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 8, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 8, 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). 

 

28.5 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.17”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 10, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 10, 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). 
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28.6 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.18” , _____ ha platībā, adresi Ledaiņu iela 40, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 40, 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). 

 

28.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.8”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 5, 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). 

 

28.8 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.8 saskaņā ar pielikumu: 
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1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.7”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 7, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 7, 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). 

 

28.9 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.6” ,  _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 9, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 9, 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). 

 

28.10 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.5”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 11, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 11, 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). 
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28.11 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.4”, _____ ha platībā, adresi Mazā Ledaiņu iela 13, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela 13, 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). 
 

28.12 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.10”,  _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 32, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 32, Mārupē, Mārupes novadā, _____ 

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). 

 

28.13 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.11”, _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 34, Mārupe, Mārupes novads. 
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2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 34, 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). 

 

28.14 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.14”,  _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 36, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 36, 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). 

 

28.15 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.15”, _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 38, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 38, 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). 

 

28.16 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 
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Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.3”, _____ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 42, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 42, 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). 

 

28.17 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.19”, _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 25, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 25, 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). 

 

28.18 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.20”, _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 27, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 27, 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. 
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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). 

 

28.19 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.19 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.21”, _____ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 29, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 29, 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). 

 

28.20 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.20 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.22”, _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 31, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 31, 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). 

 

28.21 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
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37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.21 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.23”,  _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 33, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 33, 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). 

 

28.22 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.28.22 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.24”, _____ ha platībā, adresi  Ledaiņu iela 35, Mārupe, Mārupes novads. 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 35, Mārupē, Mārupes novadā, _____ ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme  (kods 0501). 

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). 

 

29.1 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.29.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, atdalītajam zemesgabalam 

“Nr.27”, _____ ha platībā, nosaukumu  Ledaiņu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

 2.Noteikt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela, 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. 
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5.Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

29.2 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, E. 

Jansons, S.Sakoviča),  (N.Millere, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav,   „atturas”  nav,  

Mārupes novada dome  nolemj: 

   

Pieņemt lēmumu Nr.29.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma “Saulrieši”, kadastra Nr. _____, zemesgabalam “Nr.28”, _____ha 

platībā, nosaukumu  Mazā Ledaiņu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

 2.Noteikt nekustamajam īpašumam Mazā Ledaiņu iela, 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). 

 

30. 

Par adreses maiņu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 32, Mārupē, Mārupes novadā, _____ ha 

platībā, adresi uz Mazā Ledaiņu iela 1, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 105352633) . 

2. Mainīt nekustamajam īpašumam Ledaiņu iela 34, Mārupē, Mārupes novadā, _____ ha 

platībā, adresi uz Mazā Ledaiņu iela 3, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 105352641).    

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto 

lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšana. 

 

31. 

Par izziņas izsniegšanu zemesgabala iegūšanai īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 12 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, D. Štrodaha, G. 

Vācietis, A.Vintere, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, S.Sakoviča),  „pret”  nav,  „atturas”  

4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, E.Jansons, N.Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.31 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105352633?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105352641?type=house
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32. 

Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja pienākumu pildīšanu viņa prombūtnes laikā 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka Jānis Buza, p.k. _____, sākot no 2020.gada 12.marta uz atsevišķa Mārupes 

novada domes izpilddirektora rīkojuma pamata aizvieto Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju 

Dzintru Klintsoni viņas prombūtnes laikā. 

2. Dzintrai Klintsonei nosūtīt saskaņošanai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 

departamentam Jāņa Buzas paraksta paraugu. 
 

33. 

Par iepirkuma “Zāles pļaušana” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Zāles pļaušana”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Aigija Ladiga 

 

34. 

Par iepirkuma “Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 15 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  1 (E.Jansons),  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Mārupes novada pašvaldības iestāžu remontdarbi”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Valdis Kārkliņš 

Aivars Svirido 

Artūrs Millers 

Jānis Leimanis 
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35. 

Par iepirkuma “Prezentācijas iekārtu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs. 

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 16 „par” (M. Bojārs, L.Kadiģe, I.Dūduma, P.Pikše, J. Lībietis, D. 

Štrodaha, G. Vācietis,  A.Vintere, R.Zeltīts, N. Orleāns, N. Millere, G. Ruskis, A. Kirillovs, J. Lagzdkalns, 

E. Jansons, S.Sakoviča),  „pret”  nav,   „atturas”  nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

  

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1.Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Prezentācijas iekārtu piegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm”. 

2.Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Jānis Lagzdkalns 

Artūrs Millers 

Gaļina Grizāne 

 

 

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 parakstīts 2020.gada 28.februārī. 

 


