
 
 

 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2020.gada 30.jūnijā   Nr.12 

 

Domes sēde sasaukta plkst. 13.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs 

Domes sēdē piedalās deputāti: Andrejs Kirillovs, Andris Puide, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, 

Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Jānis Lagzdkalns, Raivis Zeltīts, Guntis Ruskis, Anita Vintere, Jānis Lībietis, 

Ira Dūduma, Sigita Sakoviča 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Edgars Jansons un Nadīna Millere – attaisnojošu iemeslu dēļ 

 

Domes sēdē piedalās darbinieki: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa 

Attīstības nodaļas vadītāja Ilze Krēmere 

Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāja Dace Žīgure 

 

Uz jautājuma Nr.31 “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu 

ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu” izskatīšanu 

ieradies Konstantīns Gribovskis 

 

Uz jautājumu Nr.28 “Par aizņēmuma ņemšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla 

palielināšanai KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai” un Nr.30 

“Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā 

īpašuma pievienošanai Mārupes novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdensvada tīkliem” ekonomisko un sociālo seku 

mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” izskatīšanu ieradies AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” valdes loceklis Ivars Punculis un izpilddirektore Dace Šveide. 

 

Uz jautājuma Nr.37 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai 

nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094)” un jautājuma Nr.38 “Par 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” 

(kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi” (kadastra Nr.80760030252), Mārupes novadā, teritorijai” izskatīšanu 

ieradies SIA “Piche” pārstāvis Pēteris Senkāns. 

 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Simona Ģērmane 

 

 

Darba kārtība: 



Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par adreses piešķiršanu (3 gab.) 

2. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (8 gab.) 

3. Par zemes lietošanas mērķi. 

4. Par Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmuma Nr.16 (sēdes prot.Nr.3) grozīšanu 

daļā. 

5. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

6. Par nekustamā īpašuma Viesturu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.____________ 

pieņemšanu dāvinājumā. 

7. Par nekustamā īpašuma Viesturu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr.___________ 

pieņemšanu dāvinājumā. 

8. Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, 

Nr.____________,  atsavināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma „Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.__________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

10. Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr.___________) 1. zemes 

vienības un 2.zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi. 

11. Par Malduguņu ielas posma precizēšanu. 

12. Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva grozījumu 

apstiprināšanu. 

13. Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu 

apstiprināšanu. 

14. Par grozījumiem  Mārupes novada  būvvaldes nolikumā. 

 

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

15. Par Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu 2020./2021., 2021./2022. mācību 

gadam saskaņošanu. 

16. Par  Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu 2020./2021., 2021./2022. un 

2022./2023.mācību gadam saskaņošanu. 

17. Par Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 2020./2021., 2021./2022. un 

2022./2023 mācību gadam saskaņošanu. 

18. Par dzīvojamās telpas īres tiesību  piešķiršanu V.R. 

19. Par dzīvojamās telpas īres tiesību  piešķiršanu M.B. 

20. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam. 

21. Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā. 

22. Par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā”  

9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim. 

23. Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu. 

 

Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

24. Par iepirkuma “Datortehnikas, interaktīvo tāfeļu un drukas iekārtu piegāde Mārupes 

pamatskolai” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

25. Par iepirkuma “Mēbeļu, tehnoloģisko iekārtu un darbgaldu piegāde Mārupes pamatskolai” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

26. Par Mārupes novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu. 

27. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada Domes 2019.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.41/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu”” 

pieņemšanu. 

28. Par aizņēmuma ņemšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai 

KF projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai.  

29. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Ielu izbūve, ielu pārbūve un gājēju 

celiņa izbūve Mārupes novadā” ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā 

ar Covid-19 izplatību. 

30. Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju 

nekustamā īpašuma pievienošanai Mārupes novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja AS 
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“Mārupes komunālie pakalpojumi” centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdensvada 

tīkliem” ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. 

31. Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve 

nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu. 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

32. Par jaunas amata vietas izvedošanu Mārupes novada Būvvaldē. 

33. Par finansiālu atbalstu R.D. 

34. Par finansiālu atbalstu M.D. 

35. Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.8 par finansiālu atbalstu sportistam  T.P. 

36. Par pašvaldības mantas atsavināšanas kārtību. 

37. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā 

īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.____________). 

38. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo 

īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.___________) un “Lidoņi” (kadastra Nr.____________), 

Mārupes novadā, teritorijai. 

 

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

lēmumprojektiem. 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” 

– 1 (N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 Iekļaut domes sēdē domes priekšsēdētāja iesniegtos lēmumprojektus. 

  

 

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

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” 

– 1 (N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

  

 1. Apstiprināt domes sēdes  darba kārtību. 

 2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

 

1.1 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt dvīņu mājai adresi atbilstoši zemei Ziemciešu iela 17, Mārupe,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziemciešu iela 17, Mārupē, Mārupes novadā, dvīņu mājas telpu grupām 

adreses: 

Telpu grupas Nr. Adrese 

001 Ziemciešu iela 17 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Ziemciešu iela 17 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 



1.2 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt rindu ēkai adresi atbilstoši zemei Pededzes iela 6, Mārupe,  Mārupes novads. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Pededzes iela 6, Mārupē, Mārupes novadā, rindu ēkas telpu grupām adreses: 

Telpu grupas 

Nr. 

Adrese 

001 Pededzes iela 6 - 1, Mārupe, Mārupes novads 

002 Pededzes iela 6 - 2, Mārupe, Mārupes novads 

003 Pededzes iela 6 – 3, Mārupe, Mārupes novads 

004 Pededzes iela 6 – 4, Mārupe, Mārupes novads 

005 Pededzes iela 6 – 5, Mārupe, Mārupes novads 

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu 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). 

 

1.3 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.1.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.1” adresi Malduguņu 

iela 12, Mārupe, Mārupes novads.  

2. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.2” adresi Malduguņu 

iela 6, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.3” adresi Malduguņu 

iela 10, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.4” adresi Malduguņu 

iela 8, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.5 B” adresi atbilstoši 

zemei Daibes iela 29, Mārupe,  Mārupes novads. 

6. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūvei ar projekta nosaukumu “ēka 1.5A” adresi Daibes 

iela 29 k-1, Mārupe, Mārupes novads.  

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam 

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

(Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

2.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

 



Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.1 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.3 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.5 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.6 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

 



Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 4 (J.Lībietis, R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.6 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.7 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

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

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča, J.Lībietis), „pret”  - nav,  „atturas” – 3 (R.Zeltīts, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.7 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

2.8 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

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

J.Lagzdkalns, G.Ruskis, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča, R.Zeltīts), „pret”  - nav,  „atturas” – 3 (J.Lībietis, 

A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2.8 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

3. 

Par zemes lietošanas mērķi 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Liepsalas”, kadastra Nr. ________, zemes vienībai daļai ____ ha platībā 

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

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

nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

(Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

4. 

Par Mārupes novada domes 2020. gada 26.februāra lēmuma Nr.16 (sēdes prot.Nr.3) grozīšanu daļā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” 

– 1 (N.Orleāns), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada Domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.16 (sēdes prot.Nr.3) izsakot 

lēmuma daļu šādā redakcijā: 



Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

10. A.R. 
Daugavas iela 

26 
0,00 2083,32 

KOPĀ 5681,54 34355,79 

 

2. Par pieņemto lēmumu informēt A.R., nosūtot lēmuma norakstu. 

 

5. 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 2 

(N.Orleāns, A.Kirillovs), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas 

sistēmai šādām personām: 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

Pašvaldības 

līdzfinansēju

ms 

1 E.T. Kadiķu iela 4, Jaunmārupe 

(kad.Nr. ________)  

209,37 837,464 

2 E.P. Kārkliņu iela 21, Jaunmārupe 

(kad.Nr. ___________) 

177,01 708,04 

3 A.K. Veccīruļu iela 2-2, Mārupe 

(kad.Nr. ___________) 

0,00 887,84 

4 A.N. Upleju iela 7, Mārupe (kad.Nr. -

___________) 

212,75 851,016 

5 S.B. Priežu iela 17, Jaunmārupe 

(kad.apz. ___________) 

243,38 973,52 

6 M.G. Meldriņu iela 33, Mārupe 

(kad.Nr. ___________) 

497,94 1991,76 

7 V.B. Skabāržu iela 2, Jaunmārupe 

(kad.Nr. ___________) 

0,00 2089,61 

8 E.B. Mēmeles iela 19, Mārupe (kad. 

Nr. ___________) 

486,64 1946,552 

9 S.J. Sauleslīču iela 13, Mārupe 

(kad.Nr. ___________) 

568,23 2000 

10 J.S. Brūkleņu iela 103, Mārupe 

(kad.Nr. ___________) 

0,00 1111,45 

11 A.B. Pērses iela 8, Mārupe (kad.apz. -

___________) 

896,98 597,984 

12 L.P. Druvas iela 23, Mārupe (kad. Nr. 

___________) 

342,85 1371,416 

13 E.K. Bērzu iela 5, Jaunmārupe (kad. 

Nr. 80760110341) 

241,85 967,416 

14 A.Z. Kokles iela 19, Mārupe (kad.Nr. 

___________) 

445,99 1783,976 

15 A.B. Lielā iela 20, Mārupe (kad. Nr. -

___________) 

0,00 1551,7 

16 I.R. Penkules iela 71, Mārupe (kad. 

Nr. ___________) 

0,00 1929,65 



17 A.P. Sapņi 2, Vētras, Mārupes nov. 

(kad. Nr. ___________) 

0,00 1197,84 

18 Z.K.R. Abulas iela 7, Mārupe (kad. Nr. 

___________) 

0,00 801,14 

19 I.K. Neriņas iela 9, Jaunmārupe (kad. 

Nr. ___________) 

0,00 1251,08 

20 A.V. Dreimaņu iela 11, Mārupe (kad. 

Nr. ___________) 

262,01 1048,056 

21 J.L. Meža iela 17, Jaunmārupe (kad. 

Nr. ___________) 

481,43 1925,736 

22 A.P. Mazā Briežu iela 3, Mārupe (kad. 

Nr. ___________) 

292,81 1171,232 

23 E.L Māliņu iela 6, Mārupe (kad. Nr. 

___________) 

413,13 1652,52 

24 D.D. Penkules iela 53, Mārupe 

(kad.Nr. ___________) 

244,72 978,888 

25 T.K. Martas iela 8, Mārupe (kad Nr. -

___________) 

0,00 951,67 

26 M.Z. Meldriņu iela 25, Mārupe 

(kad.Nr. ___________) 

273,96 1095,824 

  KOPĀ EUR 6291,06 33673,38 

 

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādām personām:  

N
r.

p
.k

. 

Reģistr

ā- 

cijas 

Nr. 

Īpašnieks Adrese Kadastra Nr. 

 

 

Konstatētā neatbilstība 

1 

1/2-5/44 K.A.K. 
Pededzes iela 

3, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.1. punktam – 

pieteikuma iesniedzējs nav 

gadu deklarēts pieteikumā 

norādītajā īpašumā. 

2 

1/2-5/46 E.B. 

Segliņu iela 

14 - 1, 

Jaunmārupe 

___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.1. punktam – 

pieteikuma iesniedzēja bērns 

nav gadu deklarēts 

pieteikumā norādītajā 

īpašumā. 

3 

1/2-5/53 G.B. 
Miķeļa iela 1, 

Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

4 

1/2-5/54 A.D. 

Putnukalna 

iela 5, 

Mārupe 

___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

5 

1/2-5/56 J.Ž. 
Ūdru iela 6-2, 

Mārupe 

___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.1. punktam – 

pieteikuma iesniedzējs nav 

gadu deklarēts pieteikumā 

norādītajā īpašumā. 
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file:///C:/Users/InutaSaroka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8DFB059D.xlsx%23'Seglinju%2014-1'!A1
file:///C:/Users/InutaSaroka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8DFB059D.xlsx%23'Seglinju%2014-1'!A1
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6 

1/2-5/57 L.I. 
Ūdru iela 6-2, 

Mārupe 

___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.1. punktam – 

pieteikuma iesniedzējam nav 

zemesgrāmatā nostiprinātas 

īpašuma tiesības uz 

pieteikumā norādīto 

nekustamo īpašumu. 

7 

1/2-5/71 A.P. 

Stīpnieku  

ceļš 20, 

Mārupes nov. 

___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

8 

1/2-5/74 V.V. 
Spilvas iela 

8, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

9 

1/2-5/89 U.B. 
Cīruļu iela 4-

1, Vētras 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

10 

1/2-

5/103 
V.L. 

Konrādu  

iela 9, 

Mārupe 

___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

11 

1/2-

5/104 
V.I. 

Ziedkalnu 

iela 10, 

Jaunmārupe 

___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.1. punktam – 

pieteikuma iesniedzējs nav 

gadu deklarēts pieteikumā 

norādītajā īpašumā. 

12 

1/2-5/88 I.V. 
Vīksnu iela 1, 

Jaunmārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.1. punktam – 

dzīvojamā māja nav nodota 

ekspluatācijā. 

13 

1/2-5/41 M.J. 
Brīvnieku  

iela 3 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.1. punktam – 

pieteikuma iesniedzējs nav 

gadu deklarēts pieteikumā 

norādītajā īpašumā. 

14 

1/2-5/82 I.P. 
"Mežciems" 

– 17, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

file:///C:/Users/InutaSaroka/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/8DFB059D.xlsx%23'Udru%206-2'!A1
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15 

1/2-5/83 A.K. 
"Mežciems" -  

7, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

16 

1/2-5/84 V.R. 
“Mežciems”  

-  13, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

17 

1/2-5/85 B.Z. 
“Mežciems” 

-  10, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

18 

1/2-5/86 J.S. 
“Mežciems” 

-  12, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

19 

1/2-5/91 A.K. 
“Mežciems” 

- 16, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

20 

1/2-5/92 M.Ļ. 
“Mežciems”- 

9, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

21 

1/2-5/93 J.P. 
“Mežciems”- 

14, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

22 

1/2-5/94 A.K. 
“Mežciems”- 

6, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 

23 

1/2-

5/110 
M.D. 

“Mežciems”- 

15, Mārupe 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 5.2.punktam – 

iesniedzējs nav juridiska 

persona, kā arī nav iesniegts 

kopības lēmums par 

pieslēguma izbūvi. 



24 

1/2-

5/102 
M.Ā. 

Tīraines iela 

19a, Tīraine 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

25 

1/2-

5/106 
I.M. 

Tīraines iela 

19c, Tīraine 
___________ 

Neatbilst Saistošo 

noteikumu 3.2. punktam - 

pa ielu vai ceļu gar šo 

nekustamo īpašumu nav 

izbūvēts maģistrālais 

kanalizācijas vads. 

4. Mārupes novada domes Attīstības nodaļai nosūtīt katram pieteikuma iesniedzējam šī lēmuma 

norakstu, kas attiecas uz konkrēto 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. 

5. 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”. 

6. AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” līdz 2020.gada 1.septembrim iesniegt Mārupes novada domē 

būvdarbu izpildes grafiku dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 1. 

punktā minētajām personām.  

7. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē.  

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

(Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

6. 

Par nekustamā īpašuma Viesturu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___________ pieņemšanu 

dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.6 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Viesturu iela”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 

___________ no SIA “Stabu iela 92”, reģistrācijas numurs ___________, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar SIA 

“Stabu iela 92”, reģistrācijas numurs ___________. 

3. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Viesturu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr. ___________, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

7. 

Par nekustamā īpašuma Viesturu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. ___________ pieņemšanu 

dāvinājumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 



1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Viesturu iela”, Mārupē, Mārupes nov., kadastra Nr. 

___________ no SIA “Stabu iela 92”, reģistrācijas numurs ___________, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram noslēgt dāvinājuma līgumu ar SIA 

“Stabu iela 92”, reģistrācijas numurs ___________. 

3. Uzdot Mārupes novada Domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Viesturu iela, Mārupē, Mārupes nov., kadastra 

Nr. ___________, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

8. 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, Nr. ___________,  atsavināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.8 saskaņā ar pielikumu: 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu Tīraines iela 4-1, Tīraine, Mārupes novads, 

___________, pārdodot to izsolē. 

2. Izveidot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs:  Attīstības un vides komitejas priekšsēdētājs Pēteris Pikše. 

Komisijas locekļi:  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Mārupes novada domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs Valdis Kārkliņš, 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane, 

Juriste Solvita Hiršfelde . 

3. Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma vērtību, 

pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

 

9. 

Par nekustamā īpašuma „Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___________) 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.9 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___________) 

detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr. 1/3-6/5-2020 un noteikt detālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, 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 “Veimāri-1”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___________) īpašnieci 

A.K., personas kods ___________, 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. 



 

10. 

Par nekustamā  īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. ___________) 1. zemes vienības un 

2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. ___________) 1. zemes 

vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/6-2020 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. 
___________) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības teritorijai, ____  ha platībā. 

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

4. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma grozījumu izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra Nr. ___________) 

īpašniekiem, saskaņā ar pielikumu. 

5. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņš, kas noteikts 2016.gada 15.septembra 

Administratīvā līguma Nr.2-15/1067 par nekustamā īpašuma „Valdari”, Mārupes novads (kadastra 

Nr. ___________) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma īstenošanu 5.1.1. punktā, 

tiek pagarināts par 3 gadiem, par ko noslēdzama attiecīga vienošanās starp Mārupes novada domi un 

nekustamā īpašuma „Valdari” īpašniekiem. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

11. 

Par Malduguņu ielas posma precizēšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Likvidēt posmā no īp. K.Ulmaņu gatves 110 līdz Vērdiņu ielai, Mārupes ciemā, Mārupes novadā 

Malduguņu ielas daļu    - 0,26 km garumā un 15 m platumā, saglabājot Detālplānojumā plānoto ielu bez 

nosaukuma spēkā esošajās sarkanajās  līnijās.  

2. Izveidot  Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā Malduguņu ielu (posmā no Kārļa Ulmaņu gatves 

līdz Daibes  ielai) – 0,24 km garumā un 15 m platumā sarkanajās līnijās.  

3. Atcelt 2011.gada 28.septembra Mārupes novada Domes lēmumu Nr.1.2 (sēdes prot. Nr.11) “Par iela 

izveidošanu un nosaukuma piešķiršanu ” 

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

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

(Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 

 

12. 

Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

http://www.marupe.lv/


 

Pieņemt lēmumu Nr.12 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt grozījumus Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā, kas noteikti 

ar 2020.gada 8.jūnija sēdes (protokols Nr. 6) lēmumu. 

2. Par minēto lēmumu informēt Babītes novada pašvaldību. 

 

13. 

Par Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt šādus grozījumus Olaines sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā: 

1.1. Aizstāt 1.punktā “A.E.” ar “A.O.”. 

1.2. Aizstāt 4.punktā “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Olaines 

daļas komandieris” ar “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 

5.daļas komandieris”. 

1.3. Aizstāt 5.punktā “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 5.daļas 

komandieris” ar “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Olaines 

daļas komandieris”. 

1.4. Aizstāt IV nodaļā “A.E., Tālr. ___________, e-pasts: ___________” ar “ A.O., Tālr. 

___________, e-pasts: ___________”.  

2. Par minēto lēmumu informēt Babītes un Olaines novada pašvaldību. 

 

14. 

Par grozījumiem  Mārupes novada  būvvaldes nolikumā 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs P.Pikše 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.14 saskaņā ar pielikumu: 

1. Veikt  Mārupes novada būvvaldes  nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2020.gada 

29.janvāra lēmumu Nr.25 (sēdes prot.Nr.2) sekojošus grozījumus: 

a. Izteikt  nolikuma 16.punktu šādā redakcijā:  

“16. Administratīvās lietvedības inspektors nodrošina darbu ar Administratīvo pārkāpumu 

atbalsta informācijas sistēmu, kā arī sniedz nepieciešamu palīdzību būvinspektoram amata 

pienākumu ietvaros.” 

b. Papildināt Nolikumu ar 171.punktu šādā redakcijā: 

“171. Būvvaldes kompetencē esošus lēmumus pieņem būvvaldes vadītājs, izņemot normatīvajos 

aktos īpaši paredzētos gadījumus, kad lēmuma pieņemšana ir būvinspektora kompetencē.” 

1.3. papildināt Nolikumu ar 211.punktu šādā redakcijā:  

“211. Administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk un veic administratīvās lietvedības inspektors. Būvvaldes 

kompetencē esošus lēmumus Administratīvā pārkāpuma procesā pieņem būvvaldes vadītājs.” 

2. Mārupes novada domes Juridiskajai nodaļai nodrošināt Mārupes novada būvvaldes  nolikuma 

konsolidētas redakcijas sagatavošanu.  

3. Mārupes novada būvvaldes  nolikuma konsolidēto redakciju publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv.  

 

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

 

http://www.marupe.lv/


15. 

Par  Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmu 2020./2021., 2021./2022.mācību gadam 

saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.15 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes Valsts ģimnāzijas interešu izglītības programmas 2020./2021. un 2021./2022.mācību 

gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu un Izglītības dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

16. 

Par  Mārupes pamatskolas  interešu izglītības programmu 2020./2021., 2021./2022. un 

2022./2023.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.16 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Mārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2020./2021., 2021./2022. un 

2022./2023.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu un Izglītības dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 

17. 

Par  Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmu 2020./2021., 2021./2022. un 2022./2023 

mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu: 

1. Saskaņot Jaunmārupes pamatskolas interešu izglītības programmas 2020./2021., 2021./2022. un 

2022./2023. mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze tiek nodrošināta 

izglītības iestāžu un Izglītības dienesta apstiprinātā budžeta ietvaros. 

 
18. 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu V.R. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.18 saskaņā ar pielikumu: 



1. Piešķirt V.R. personas kods ___________, īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo platību – dzīvokļa 

īpašumu Nr.2, “Mežciems”, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___________, ar kopējo platību 

_____ m2. 

2. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi ar īrnieka tiesībām ierosināt līguma pagarināšanu. 

3. Uzdod Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar V.R., personas kods ___________, 

dzīvojamās telpas īres līgumu.  

 

19. 

Par  dzīvojamās telpas īres tiesību  piešķiršanu M.B. 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.B., personas kods ___________, īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo platību – dzīvokļa 

īpašumu Nr.5, Mazcenu aleja 19, Jaunmārupe, Mārupes novadā, kadastra Nr. ___________. 

2. Noteikt īres līguma termiņu – 3 gadi ar īrnieka tiesībām ierosināt līguma pagarināšanu. 

3. Uzdod Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt ar M.B., personas kods ___________, 

dzīvojamās telpas īres līgumu.  

 

20. 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.20 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt A.S., personas kods ___________, finansiālu atbalstu  720 euro (septiņi simti divdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību sacensībās un treniņnometnēs paukošanā 

2020.gadā, saskaņā ar grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas 

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

2. Uzdot Mārupes novada Domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.S., personas kods 

___________, likumisko pārstāvi (tēvu) O.S., personas kods ___________. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt A.S., personas kods ___________, 

likumiskajam pārstāvim O.S., personas kods ___________, uz kontu A/S “Luminor banka”, Nr. 

___________, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. A.S., personas kods ___________, likumiskajam pārstāvim O.S., personas kods ___________, 

nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā, iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu. 

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, A.S., personas kods ___________, 

likumiskajam pārstāvim O.S., personas kods ___________, ir pienākums atmaksāt Mārupes novada 

Domes 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).Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā uz  vienas lapas  

(pielikums Nr.6). 

 
21. 

Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 



Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.21 saskaņā ar pielikumu: 

1. No 2020.gada 1.septembra Mārupes pamatskolā izveidot divas  jaunas amata vietas skolotāja palīgs 

(profesijas kods 5312 01) 29.saime, I līmenis, 4.mēnešalgu grupa.  

2. No 2020.gada 1.septembra Mārupes pamatskolā izveidot vienu jaunu amata vietu skolotājs logopēds 

(profesijas kods 2352 01). 

 

22. 

Par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” 

9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu līdz 2023.gada 31.decembrim 

Ziņo komitejas vadītāja L.Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu: 

1. Iesniegt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses 

pasākumi Mārupes novadā” priekšlikumus grozījumiem projekta īstenošanas nosacījumos, tādejādi 

projekta īstenošanai piesaistot papildus 133 092 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit 

divi euro). 

2. Projekta īstenošanai pieņemt finansējumu (naudas plūsmas prognoze): 

2021.gads 2022.gads 2023.gads 

75 256,00 EUR 30 373,00 EUR 27 463 EUR 

3. Par atbildīgo projekta ieviešanā un rezultātu rādītāju sasniegšanā noteikt Mārupes novada Izglītības 

dienestu sadarbībā ar Attīstības nodaļu. 

 

23. 

Par domes priekšsēdētāja vietnieces L.Kadiģes iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), (L.Kadiģe, kā 

ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.pnta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto 

lēmumu nepiedalās), „pret”  - nav,  „atturas” – nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu: 

1. piešķirt Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei: 

a. apmaksātu papildatvaļinājumu desmit darba dienas no 2020.gada 6.jūlija līdz 2020.gada 17.jūlijam 

par nostrādāto laika periodu no 2018.gada 25.oktobra līdz 2019.gada 24.oktobrim; 

a. 1.2.ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas no 2020.gada 20.jūlija līdz 

2020.gada 2.augustam par nostrādāto laika periodu no 2019.gada 25.oktobra līdz 2020.gada 

24.oktobrim. 

2. Domes priekšsēdētāja vietniecei, aizejot ikgadējā atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājuma pabalstu 50% 

apmērā no domes priekšsēdētāja vietnieces mēnešalgas. 

 
Finanšu  komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 
24. 

Par iepirkuma “Datortehnikas, interaktīvo tāfeļu un drukas iekārtu piegāde Mārupes pamatskolai” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs 



 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu 

“Datortehnikas, interaktīvo tāfeļu un drukas iekārtu piegāde Mārupes pamatskolai”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: 

 

 

 

eksperts: 

Līga Kadiģe 

Sigita Sakoviča 

Inga Jātniece 

 

Gundars Bīriņš 

 

 

 

25. 

Par iepirkuma “Mēbeļu, tehnoloģisko iekārtu un darbgaldu piegāde Mārupes pamatskolai” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt iepirkumu “Mēbeļu, 

tehnoloģisko iekārtu un darbgaldu piegāde Mārupes pamatskolai”. 

 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Līga Kadiģe 

Sigita Sakoviča 

Aivars Svirido 

Inga Jātniece 

 

 

26. 

Par Mārupes novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - 1 (N.Orleāns),  

„atturas” – 1 (A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.26 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2019.gada publisko pārskatu par laika periodu no 01.01.2019. 

līdz 31.12.2019. saskaņā ar Pielikumu.  

2. Apstiprināto 2019.gada publisko gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv 

3. Apstiprināto 2019.gada publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. 

4. Mārupes novada pašvaldības administrācijai nodrošināt 2019.gada publiskā pārskata pieejamību 

sabiedrībai Mārupes novada pašvaldības administrācijas telpās.  

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

Nacionālajai bibliotēkai. 

http://www.marupe.lv/


 

27. 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada Domes 2019.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.41/2019 „Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu”” 

pieņemšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - 1 (N.Orleāns),  

„atturas” – 1 (A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.27 saskaņā ar pielikumu: 

1. Pieņemt Mārupes novada Domes saistošos noteikumus Nr.12/2020 „Grozījumi Mārupes novada 

Domes 2019.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 „Par Mārupes novada 

pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar Pielikumu.  

2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

parakstīšanas; 

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

28. 

Par aizņēmuma ņemšanu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanai KF 

projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (M.Bojārs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, J.Lagzdkalns, 

G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - nav,  „atturas” – 4 (N.Orleāns, R.Zeltīts, 

A.Kirillovs, A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.28 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram Domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt 

aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 3 203 348,58 EUR; 

2. Aizņēmuma mērķis – AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšana KF projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” īstenošanai; 

3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –  2020.gadā 3 203 348.58 EUR;  

(ar vienu maksājumu gadā pamatojoties uz Mārupes novada Domes lēmumu par pamatkapitāla 

palielināšanu); 

5. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2021.gada janvāra; 

7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada Dome garantē ar savu budžetu.  

 

29. 

Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Ielu izbūve, ielu pārbūve un gājēju celiņa 

izbūve Mārupes novadā” ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, J.Lagzdkalns, 

G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, R.Zeltīts, A.Kirillovs), „pret”  - nav,  „atturas” – 2 

(N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.29 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram Domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt 

aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 1 686 750  EUR; 



2. Aizņēmuma mērķis – Ielu izbūve, ielu pārbūve un gājēju celiņa izbūve Mārupes novadā, izbūvējot: 

a. Paleju ielas (posmā no Liliju ielas līdz Paleju ielai 82) pārbūve; 

b. Skaņā kalna ielas (posmā no Irbītes ielas līdz Prūšu ielai), Prūšu ielas (posmā no Rožu ielas līdz 

Skaņākalna ielai) pārbūves un Dāliju ielas izbūve (posmā no Rožu ielas līdz Skaņākalna ielai); 

c. Rožleju ielas (posmā no Pededzes ielas līdz Zeltiņu ielai) pārbūve un Rožleju, Paleju un 

Upesgrīvas ielas (posmā no Pededzes ielai līdz Kantora ielai) gājēju celiņa izbūve; 

d. Kungu ielas (no Viskalnu ielas līdz Lapiņu dambim) 1.kārtas izbūve 

3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –  2020.gadā 1 156 950 EUR;  

5.      2021.gadā 529 800 EUR; 

6. Paredzētais atmaksas termiņš – 15 gadi; 

7. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2022.gada janvāra; 

8. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada Dome garantē ar savu budžetu.  

 

30. 

Par aizņēmuma ņemšanu pašvaldības investīciju projektam “Atbalsta pasākumi iedzīvotāju nekustamā 

īpašuma pievienošanai Mārupes novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja AS “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdensvada tīkliem” ekonomisko un sociālo 

seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

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

G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, R.Zeltīts), „pret”  - nav,  „atturas” – 3 (N.Orleāns, 

A.Puide, A.Kirillovs), Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.30 saskaņā ar pielikumu: 

Uzdot Mārupes novada Domes priekšsēdētājam M.Bojāram Domes vārdā ņemt aizņēmumu un slēgt 

aizdevuma līgumu ar Valsts kasi, ievērojot šādus nosacījumus:  

1. Aizņēmuma prognozētais apmērs - 900 000 EUR; 

2. Aizņēmuma mērķis – atbalsta pasākumu īstenošana iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai 

Mārupes novada sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

centralizētiem kanalizācijas un centralizētiem ūdensvada tīkliem: 

3. Aizdevējs – Valsts kase; 

4. Aizņēmuma izņemšanas laika grafiks –  2020.gadā 270 000 EUR;  

2021.gadā 630 000 EUR; 

5. Paredzētais atmaksas termiņš – 20 gadi; 

6. Plānotais atliktais pamatsummas maksājums – atmaksa no 2022.gada janvāra; 

7. Aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada Dome garantē ar savu budžetu.  

 

31. 

Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve 

nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu 

Ziņo komitejas vadītājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 2 balsīm „par” (P.Pikše, G.Ruskis), „pret”  - 3 (N.Orleāns, A.Puide, J.Lībietis),  

„atturas” – 10 (M.Bojārs, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, J.Lagzdkalns, A.Vintere, I.Dūduma, S.Sakoviča 

R.Zeltīts, A.Kirillovs), Mārupes novada dome lēmumu nepieņēma saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 34.panta 

trešo daļu, jo par to nobalsoja mazāk nekā puse no klātesošajiem domes deputātiem. 

 

Priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

32. 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes novada Būvvaldē 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs 

 



Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.32 saskaņā ar pielikumu: 

1. No 2020.gada 1.augusta Mārupes novada Būvvaldē izveidot jaunu amata vietu Administratīvās 

lietvedības inspektors (profesijas kods 3341 07) 21.saime, III B līmenis, 10.mēnešalgu grupa. 

 

Deputāts A.Kirillovs sēdes telpu pamet, turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

33. 

Par finansiālu atbalstu R.D. 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), (G.Ruskis kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.pnta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), (A.Kirillovs sēdes telpu īslaicīgi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  - nav,  „atturas” – nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt R.D., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 360 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 slēgt administratīvo līgumu ar R.D., personas kods 

___________, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods ___________, un biedrību “Mārupes 

BMX klubs”, Nr. ___________. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. 
___________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. R.D., personas kods ___________, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods ___________, 

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

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 1.punkts), 

tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad R.D., personas kods ___________, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) G.D., personas kods ___________, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. 

___________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

(Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

34. 

Par finansiālu atbalstu M.D. 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, P.Pikše, 

J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), (G.Ruskis kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.pnta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), (A.Kirillovs sēdes telpu īslaicīgi atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  - nav,  „atturas” – nav, 

Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.34 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt M.D. personas kods ___________, finansiālu atbalstu 360 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 slēgt administratīvo līgumu ar M.D., personas kods 

___________, likumisko pārstāvi (māti) G.D., personas kods ___________, un biedrību “Mārupes 

BMX klubs”, Nr. ___________. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. 
___________, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. M.D., personas kods ___________, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods___________, 

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

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim (lēmuma 1.punkts), 

tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad M.D., personas kods ___________, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) G.D., personas kods ___________, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr. 

___________, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada Dome piešķirto 

finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

(Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

Deputāts A.Kirillovs atgriežas sēdes telpā, turpmākajā balsojumā piedalās.  

 

35. 

Par grozījumiem 2020.gada 25.marta lēmumā Nr.23.8 par finansiālu atbalstu sportistam  T.P. 

Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.35 saskaņā ar pielikumu: 

1. Grozīt Mārupes novada domes 2020.gada 25.marta lēmumu Nr.23.8 (sēdes protokola Nr.3) un izteikt 

tā 1.punktu šādā redakcijā:  

“Piešķirt T.P., personas kods ___________, finansiālu atbalstu 360,00 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību Tartu ETU 2020 Triathlon European 

Championships, Igaunijā, 2020.gada 28.augustā un  Rīgas ETU Triathlon European Cup, 2020.gada 

16.augustā Rīgā, Latvijā, paredzot, ka ar dzīvošanu saistītie izdevumi ir sedzami 50% apmērā.”. 

 

36. 

Par pašvaldības mantas atsavināšanas kārtību  

Ziņo komitejas priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča, N.Orleāns), „pret”  - 

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.36 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka Mārupes novada domes izpilddirektors, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, organizē, 

vada un atbild par vieglo pasažieru automašīnu:  Volvo XC90 ar valsts reģistrācijas Nr.HH 912, un 

Nissan NV200 ar valsts reģistrācijas Nr.JU 1924, atsavināšanas procesu ar tiesībām noteikt 

atsavināšanas veidu, atsavināšanas cenu un apstiprināt izsoles rezultātus. 

 

 



37. 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā 

īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___________) 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - 1 (N.Orleāns),  

„atturas” – nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-

2026.gadam”, izstrādi nekustamā īpašuma “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 
___________), teritorijā.  

2. Noteikt, ka lokālplānojuma izstrādē jāievēro Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2026.gadam, paredzot teritorijas izmantošanu  saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 

2014.-2026.gadam grozījumu projektā paredzētajiem risinājumiem atļautajai izmantošanai un 

apbūves nosacījumiem pēc būtības. 

3. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/7-2020 un noteikt lokālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamā īpašuma “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___________) teritorijai, 

5,9018 ha platībā. 

4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

5. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar 

nekustamā īpašuma “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr. ___________), īpašnieku SIA 

“P59”, reģistrācijas Nr. ___________, saskaņā ar pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

lokālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

 

38. 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu 

“Vismaņi” (kadastra Nr._______) un “Lidoņi” (kadastra Nr.___________), Mārupes novadā, teritorijai 

Ziņo domes priekšsēdētājs M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (M.Bojārs, A.Kirillovs, A.Puide, D.Štrodaha, G.Vācietis, L.Kadiģe, 

P.Pikše, J.Lagzdkalns, R.Zeltīts, G.Ruskis, A.Vintere, J.Lībietis, I.Dūduma, S.Sakoviča), „pret”  - 1 (N.Orleāns),  

„atturas” – nav, Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.38 saskaņā ar pielikumu: 

1. Uzsākt lokālplānojuma, ar kuru tiek grozīts „Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-

2026.gadam”, izstrādi nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr. ___________) un “Lidoņi” 

(kadastra Nr. ___________), Mārupes novadā, teritorijai.  

2. Noteikt, ka lokālplānojuma izstrādē jāievēro Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-

2026.gadam, paredzot teritorijas izmantošanu  saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 

2014.-2026.gadam grozījumu projektā paredzētajiem risinājumiem atļautajai izmantošanai un 

apbūves nosacījumiem pēc būtības. 

3. Apstiprināt lokālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/8-2020 un noteikt lokālplānojuma robežas 

atbilstoši nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr. ___________) un “Lidoņi” (kadastra Nr. 

___________), Mārupes novadā, teritorijai 9,0371 ha kopplatībā. 

4. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju.  

5. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar 

nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr. ___________) un “Lidoņi” (kadastra Nr. 

___________), Mārupes novadā īpašniekiem SIA “P50”, reģistrācijas Nr. ___________ un SIA 

“P86”, reģistrācijas Nr. ___________, saskaņā ar pielikumu. 



6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

lokālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv un Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

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

 

Pielikumā apstiprināti 46 (četrdesmit seši) domes sēdes lēmumi. 

 

Domes priekšsēdētājs:          Mārtiņš Bojārs 

 

Pašvaldības administrācijas 

Kancelejas pārzine:          Simona Ģērmane 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 3.jūlijā 


