
 

1 lapa no 2 

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.13 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                        2022.gada 6.jūlijā 

 

Domes ārkārtas sēde sasaukta plkst.16:00,  

atklāta plkst. 16.05 

 

Domes ārkārtas sēdi vada  

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Mārtiņš Bojārs 

 

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

Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Ira Dūduma 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās  

Andrejs Ence – atvaļinājumā; 

Jānis Kazaks – komandējumā; 

Ilze Bērziņa aizņemta pamatdarbā; 

Aivars Osītis aizņemts pamatdarbā; 

Uģis Šteinbergs aizņemts pamatdarbā; 

Normunds Orleāns aizņemts pamatdarbā; 

Oļegs Sorokins aizņemts pamatdarbā; 

Nikolajs Antipenko aizņemts pamatdarbā; 

Guntis Ruskis, Andris Puide iemesls nav zināms. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas jurists Dāvids Valters 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Ziņo Mārtiņš Bojārs, tā kā uz domes sēdi nav ieradušies 10 deputāti, domes sēde nevar notikt, 

likums “Par pašvaldībām” 36. pants pasaka, ja uz domes ārkārtas sēdi nav ieradušies vairāk nekā 

puse no visiem domes deputātiem, šajā sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai domes 

priekšsēdētājs ne vēlāk kā nākamajā dienā sasauc atkārtotu ārkārtas sēdi, negrozot sēdes darba 

kārtību. Savukārt, ja uz domes atkārtotu ārkārtas sēdi nav ieradies šā likuma 34.pantā minētais 

domes deputātu skaits, domes priekšsēdētājs informē par to vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministru šā likuma 35. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā. 

Mārtiņš Bojārs min, ka rītdien, 7. jūlijā,  tiks sasaukta  atkārtota  domes ārkārtas sēde, par laiku 

un vietu paziņojot vēlāk. 
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Darba kārtība: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mārupes novadā, atcelšanu” apstrīdēšanas iesniegumu”. 

 

 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.16:30 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks         /paraksts/   Mārtiņš Bojārs 

 

 

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre          /paraksts/               Ilona Pelša 

                                                                       

 

Domes ārkārtas sēdes protokols parakstīts 2022.gada 6.jūlijā. 

 

 


