
 

 
 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2019.gada  31.jūlijā  Nr.9 

 

Domes  sēde  tiek  

sasaukta plkst. 15.00 

 

Domes  sēdi vada -  

Domes priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Guntis Ruskis, Anita Vintere, Nadīna Millere, Dace Štrodaha, Jānis 

Lagzdkalns, Ira Dūduma, Andris Puide, Normunds Orleāns, Pēteris Pikše, Andrejs Kirillovs, Jānis Lībietis, 

Edgars Jansons. 

 

Domes  sēdē nepiedalās: 

Mārtiņš Bojārs  - slimības lapa, 

Sigita Sakoviča – slimība lapa, 

Raivis Zeltīts  - pamatdarba pienākumi, 

Gatis Vācietis  - atvaļinājums. 

 

Domes  sēdē piedalās: 

Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste Uva Bērziņa, 

Attīstības nodaļas zemes lietu speciāliste Lauma Erdmane. 

 

Uzaicinātās personas: 

Sarmīte Lesiņa  (SIA “Grupa 93”), 

Jānis Kurpnieks (SIA “DEPO DIY”). 

 

Domes sēdi protokolē:   

Administrācijas kancelejas pārzine Ilona Eglīte. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības  un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1. Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, 

„Ceļtekas”, „Eži”, “Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, Alekši” un Lielā iela 2, Mārupes 

novads, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2015.gada 25.februāra lēmumu Nr.13, atcelšanu. 

2.Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr._____), Lielā iela 4 (kadastra Nr. ____) un I-128 

Kalmju iela (kadastra Nr. ____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

 

Domes priekšsēdētājas vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

3.Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 18.jūlija rīkojuma Nr.____apstiprināšanu  

un atvaļinājuma pārcelšanu. 

4.Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 



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

mērķa noteikšanu (5 gab.). 

6.Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.). 

7.Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā “Starpgabals”, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 003 1459. 

8.Par finansiāla atbalsta sniegšanu orķestra dalībniekam (2 gab.). 

9.Par nekustamā īpašuma ____, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.____, daļas, aptuveni ____ 

ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā (18 gab.). 

10.Par Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas 

apstiprināšanu. 

11.Par Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta Nr. ____ “Decentralizēto 

kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā” īstenošanu. 

12.Par finansiālu atbalstu sportistiem (3  gab.). 

13.Par konkursa rezultātiem. 

 

Domes sēdes vadītāja L.Kadiģe lūdz deputātu balsojumu par domes sēdes darba kārtību.  

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   (M.Bojārs, 

R.Zeltīts, S.Sakoviča, G.Vācietis domes sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ 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 detālplānojuma nekustamiem īpašumiem „Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, 

„Ceļtekas”, „Eži”, “Rēķi”, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, Alekši” un Lielā iela 2, Mārupes 

novads, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 

2015.gada 25.februāra lēmumu Nr.13, atcelšanu 

Ziņo Attīstības  un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P.Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”  nav,    „atturas”   

1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Atzīt, ka  detālplānojums nekustamiem īpašumiem „Salmiņi” (kadastra Nr. ____), „Zaļozoli-1” 

(kadastra Nr. ____), „Zaļozoli-2” (kadastra Nr. ____), Daibes iela 47 (kadastra Nr. ____), „Ceļtekas” 

(kadastra Nr.____), „Eži” (kadastra Nr. ____), “Rēķi” (kadastra Nr. ____), „Granīti” (kadastra Nr. ____), 

„Lāčudruvas” (kadastra Nr. ____), „Zaļozoli” (kadastra Nr. ____), „Alekši” (kadastra Nr. ____) un Lielā 

iela 2 (kadastra Nr. ____), Mārupes novads, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2015.gada 

25.februāra lēmumu Nr.13 (protokols Nr.2), zaudē spēku  nākamajā dienā, kad izpildījušies visi sekojošie 

nosacījumi:  

1.1. Mārupes novada dome apstiprinājusi citu detālplānojumu tai pašai teritorijai; 

1.2. Apstiprinātais detālplānojums stājies spēkā; 

1.3. Stājies spēkā detālplānojums kļuvis neapstrīdams.  

2.Ar brīdi, kad  detālplānojums nekustamiem īpašumiem „Salmiņi” (kadastra Nr. ____), „Zaļozoli-

1” (kadastra Nr. ____), „Zaļozoli-2” (kadastra Nr. ____), Daibes iela 47 (kadastra Nr. ____), „Ceļtekas” 

(kadastra Nr. ____), „Eži” (kadastra Nr. ____), “Rēķi” (kadastra Nr. ____), „Granīti” (kadastra Nr. ____), 

„Lāčudruvas” (kadastra Nr. ____), „Zaļozoli” (kadastra Nr. ____), „Alekši” (kadastra Nr. ____) un Lielā 

iela 2 (kadastra Nr. ____), Mārupes novads, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2015.gada 

25.februāra lēmumu Nr.13 (protokols Nr.2), zaudē spēku,  tiek izbeigts 2015.gada 4.martā starp Mārupes 

novada domi un SIA „MEDLONE” (reģistrācijas Nr. ____) un SIA „BALTGALE” (reģistrācijas Nr. ____), 

noslēgtais administratīvais līgums Nr. ____par detālplānojuma īstenošanas kārtību.  

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, ievietot Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes 

vēstis” tuvākajā numurā, novada mājas lapā  www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā. 

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

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

 

2. 

Par nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. ____), Lielā iela 4 (kadastra Nr. ____) un I-128 

Kalmju iela (kadastra Nr. ____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Attīstības  un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P.Pikše. 

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”  nav,    „atturas”   

1 (A.Puide),   Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra Nr. ____), Lielā iela 4 (kadastra Nr. ____) 

un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. ____), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojumu. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 1.pielikums), 

ietverot sekojošus būtiskākos nosacījumus: 



2.1. Detālplānojuma īstenotājs īsteno Detālplānojuma risinājumus vienlaikus ar Detālplānojumā 

paredzētās satiksmes organizācijas nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūvi ārpus 

Detālplānojuma teritorijas, patstāvīgi piesaistot un nodrošinot šo darbu īstenošanai nepieciešamo 

finansējumu, tai skaitā piesaistot citu ieinteresēto pušu finansējumu; 

2.2. Detālplānojuma ietvaros izbūvētais tirdzniecības centrs likumā noteiktajā kārtībā var tikt 

pieņemts ekspluatācijā tikai pēc visas Detālplānojumā paredzētās satiksmes organizācijas 

nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras izbūves un nodošanas ekspluatācijā, ietverot sekojošus 

darbus: 

2.2.1. tiešo šķērsojumu izbūvi Kārļa Ulmaņa gatves krustojumā ar Lielirbes ielu un Kārļa 

Ulmaņa gatves krustojumā ar Upesgrīvas ielu, un uzlabojumu īstenošanu Kārļa Ulmaņa gatvē posmā no 

Upesgrīvas ielas līdz Lielirbes ielai; 

2.2.2. Kārļa Ulmaņa gatves lēngaitas joslas izbūvi atbilstoši Rīgas Domes Satiksmes Departamenta 

prasībām  (ar cieto segumu); 

2.2.3. gājēju celiņa un labiekārtojuma izbūvi gar Lielo ielu (posmā no K.Ulmaņa gatves lēngaitas 

joslas  līdz Daibes ielai); 

2.2.4. Kalmju ielas izbūvi savienojot Kārļa Ulmaņa gatves lēngaitas joslu ar Daibes ielu (izņemot 

Kalmju ielas izbūves 3.kārtu, ko var īstenot pēc tirdzniecības centra nodošanas ekspluatācijā);  

2.2.5. pašvaldības ielas Zemzaru iela savienojuma ar Detālplānojumā projektēto Kalmju ielu izbūvi, 

2.2.6. Daibes ielas brauktuves pārbūvi un gājēju celiņa izbūvi posmā no Lielās ielas līdz Kalmju 

ielai; 

2.2.7. Meliorācijas sistēmas (drenāžas) pārkārtošanu detālplānojuma teritorijā ar lietusūdeņu 

novadīšanu koplietošanas novadgrāvī Dimantu ielā; 

2.2.8. koplietošanas sistēmas grāvja pārtīrīšanu posmā no Daibes ielas līdz plānotās Dimantu ielas 

un Vārpu ielas savienojumam; 

2.2.9. galveno inženierkomunikāciju (ūdensapgāde, kanalizācija, elektroapgāde) izbūvi; 

2.2.10. publiskās ārtelpas un apstādījumu ierīkošana saskaņā ar Detālplānojuma apbūves noteikumu 

prasībām un būvprojekta risinājumu. 

2.3. Detālplānojuma īstenotājs izbūvē galvenās inženierkomunikācijas, pieslēdzoties Mārupes 

novada centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, ievērojot komunikāciju turētāju 

nosacījumus, tai skaitā: 

2.3.1. izbūvē ūdensapgādes tīklu Daibes ielas sarkanajās līnijās un veidojot sacilpojumu, ja tas 

nepieciešams,  

2.3.2. izbūvē kanalizācijas tīklu Daibes ielas sarkanajās līnijās;  

2.3.3. izbūvē elektroapgādes un apgaismojuma tīklus objekta elektroapgādei un publiskajai 

labiekārtotajai ārtelpai; 

2.3.4. nodrošina elektroapgādes gaisvadu līnijas gar Daibes ielu pārlikšanu pazemes kabelī, līdz 

teritorijas publiskās ārtelpas labiekārtojuma projekta īstenošanai; 

2.4. Projektētās Kalmju ielas posmu no iebrauktuves piegādes zonā līdz Daibes ielai, pieļaujams 

izbūvēt trīs realizācijas kārtās:  

2.4.1. 1.kārtā - objekta būvdarbu laikā - līdz iebrauktuvei tirdzniecības objekta piegādes zonā 

vismaz ar šķembu segumu; 

2.4.2. 2.kārtā - līdz Veikala nodošanai ekspluatācijā - no iebrauktuves tirdzniecības objekta zonā 

līdz Daibes ielai, nodrošinot vismaz minimālo brauktuves platumu 3,5m ar cieto segumu un pieļaujamiem 

satiksmes lēnināšanas objektiem, un paredzot lietus ūdens novadīšanas risinājumu izbūvi; 

2.4.3. 3. kārtā - pēc tam, kad tiek īstenota apbūve blakus esošajos nekustamajos īpašumos - tiek 

izstrādāti attiecīgi tehniskie projekti un izbūvēta brauktuve atbilstoši ielas kategorijai paredzētajam 

minimālajam platumam un izbūvēti labiekārtojuma elementi (ielas apgaismojums, ietves);  

2.5. Meliorācijas sistēmas (drenāžas) pārkārtošanu detālplānojuma teritorijā ar lietusūdeņu 

novadīšanu koplietošanas novadgrāvī Dimantu ielā un koplietošanas sistēmas grāvja pārtīrīšanu posmā no 

Daibes ielas līdz plānotās Dimantu ielas un Vārpu ielas savienojumam, veic pirms ceļu, 

inženierkomunikāciju un paredzēto objektu būvniecības uzsākšanas; 

2.6. Daibes ielas brauktuves pārbūvi un gājēju celiņa izbūvi posmā no Lielās ielas līdz Kalmju 

ielai, veic Mārupes novada pašvaldība pēc tam, kad veikta visu plānoto inženierkomunikāciju, tai skaitā 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, izbūve šajā ielas posmā, iekļaujot ielas pārbūvi “Mārupes novada ielu 

un ceļu investīciju programmā 2020.-2026.gadam”; 



2.7. pašvaldības ielas Zemzaru iela savienojuma ar Detālplānojumā projektēto Kalmju ielu 

izbūvi Detālplānojuma īstenotājs nodrošina 24 mēnešu laikā pēc tam, kad Pašvaldība ir atsavinājusi 

nepieciešamos īpašumus šī savienojuma izbūvei un ir nodibināta apbūves tiesība par labu Detālplānojuma 

īstenotājam; 

2.8. Detālplānojuma īstenotājs kompensē Pašvaldībai nekustamo īpašumu Kārļa Ulmaņa gatve 

____ (kadastra apzīmējums ____) un Zemzaru iela ____ (kadastra apzīmējums ____) teritoriju daļas 

plānotās Zemzaru ielas sarkanajās līnijās faktiskās atsavināšanas izmaksas; 

2.9. Zemes robežu pārkārtošana un ielu sarkanajās līnijās esošo zemes vienību daļu nodalīšana 

atbilstoši detālplānojuma risinājumam, jāveic pirms teritorijas apbūves būvprojekta izstrādes un 

saskaņošanas. 

2.10. Pēc plānoto ielu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, Detālplānojuma īstenotājiem un 

nākamiem Detālplānojuma teritorijas īpašniekiem, jānodrošina tās publiska pieejamība un koplietošanas 

funkcija, kā arī caurbraukšanas funkcija.  

2.11. Detālplānojuma īstenošanas rezultātā izbūvētās inženierkomunikācijas, ielas un publisko 

ārtelpu, kas ir Detālplānojuma īstenotāja īpašumā, Detālplānojuma īstenotājs apsaimnieko un uztur par 

saviem finanšu līdzekļiem līdz īpašuma tiesību izbeigšanas brīdim.  

2.12. Ielu sarkano līniju teritorijā izbūvētās inženierkomunikācijas nodod īpašumā komunikāciju 

turētajam. Par apbūves zemes vienības robežās izbūvēto inženierkomunikāciju piederību vienojas ar 

komunikāciju turētājiem būvprojekta saskaņošanas ietvaros. 

2.13. Atsevišķā zemes vienībā izdalītā zemes vienība Nr.3 (Daibes ielas daļu) nododama 

pašvaldībai bez atlīdzības uzreiz pēc zemes vienības nodalīšanas un reģistrācijas zemesgrāmatā.  

2.14. Atsevišķās zemes vienībās izdalītās Kalmju ielas daļas (zemes vienības Nr.2. un 4.)  

atsavināmas par labu pašvaldībai pēc ielas pilnīgas izbūves, vienojoties par atsavināšanas nosacījumiem. 

2.15. Detālplānojuma īstenotājs projektē un ekspluatē tirdzniecības centru un publisko ārtelpu kā 

vienotu objektu, kur viena vai otra elementa projektēšanas mērķim neatbilstoša ekspluatācija ir attiecināma 

uz visu objektu kopumā ar atbilstošām  sekām, kuras paredzētas būvniecību reglamentējošos normatīvajos 

aktos. 

2.16. Detālplānojuma īstenotājs neliedz iespēju izmantot pārkārtotās meliorācijas sistēmas 

apkārtējo īpašumu drenāžas un lietusūdeņu novadīšanai nodrošinot apkārtējo īpašumu esošās situācijas 

nepasliktināšanu, un nepieciešamības gadījumā vienojoties par šo sistēmu pārbūvi vai kapacitātes 

palielināšanu. 

3. Detālplānojums īstenojams sekojošā secībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotāji slēdz administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne ātrāk 

kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

5. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt ar nekustamo īpašumu Lielā iela 2 (kadastra 

Nr. ____), Lielā iela 4 (kadastra Nr. ____) un I-128 Kalmju iela (kadastra Nr. ____), Mārupē, Mārupes 

novadā, īpašnieku pilnvaroto personu SIA SIA “Kārļa būmaņi”, reģ.Nr. ____, Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

6. Pēc Administratīvā līguma noslēgšanas uzsākt piespiedu atsavināšanas procesu nekustamo 

īpašumu Kārļa Ulmaņa gatve ____ (kadastra Nr. ____) un Zemzaru iela ____ (kadastra Nr. ____) daļā, kas 

atrodas projektētās Zemzaru ielas sarkanajās līnijās. 

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

nosūtīt detālplānojuma teritorijas īpašniekam, ievietot Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes 

vēstis”, pašvaldības mājas lapā  www.marupe.lv  un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

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

informēt Valsts zemes dienestu. 

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

tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

http://www.marupe.lv/


Domes priekšsēdētāja vietnieces iesniegtie lēmumprojekti: 

 

3. 

Par Mārupes novada domes priekšsēdētāja 2019.gada 18.jūlija 

rīkojuma Nr. ____ apstiprināšanu un atvaļinājuma pārcelšanu 

Ziņo Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētājs P.Pikše. 

 

 Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, N. Millere, 

I. Dūduma, N. Orleāns, P. Pikše, A.Puide, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),  (L.Kadiģe, kā ieinteresētā 

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

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

 

Pieņemt lēmumu Nr.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt  Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra 2019.gada 18.jūlija  rīkojumu 

Nr.____un atzīt par pamatoti pārtrauktu Mārupes novada domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei ar 

Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.28 (sēdes protokols Nr.8) piešķirto  apmaksātu 

papildatvaļinājumu desmit darba dienas un ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu no 2019.gada 22.jūlija četras 

kalendāra nedēļas. 

2.Pārcelt domes priekšsēdētāja vietniecei Līgai Kadiģei piešķirto, bet sakarā ar pārtraukšanu 

neizmantoto atvaļinājumu (1 papildatvaļinājuma diena – 2019.gada 19.jūlijs, par nostrādāto laika periodu 

no 2017.gada 25.oktobra līdz 2018.gada 24.oktobrim un ikgadējo apmaksāto atvaļinājums četras nedēļas no 

2019.gada 22.jūlija līdz 2019.gada 18.augustam, par nostrādāto laika periodu no 2018.gada 25.oktobra līdz 

2019.gada 24.oktobrim), piešķirot papildatvaļinājuma dienu 2019.gada 5.augustā, par nostrādāto laika 

periodu no 2017.gada 25.oktobra līdz 2018.gada 24.oktobrim un ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras 

kalendāra nedēļas no 2019.gada 6.augusta līdz 2019.gada 2.septembrim, par nostrādāto laika periodu no 

2018.gada 25.oktobra līdz 2019.gada 24.oktobrim. 

3.Domes priekšsēdētāja vietniecei, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, izmaksāt atvaļinājuma  

pabalstu 50% apmērā no priekšsēdētāja vietniecei noteiktās mēnešalgas.  

 

4. 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.4 saskaņā ar pielikumu: 

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

Pakaviņu iela  (posmā no Rožu ielas līdz pašvaldības ceļam C-11 Lagatas – Muižnieki-Mežmaļi) – 

0,36 km garumā un 10 m platumā sarkanajās līnijās.  

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). 

 

5.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 



Pieņemt lēmumu Nr.5.1 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novada, Vētras, “Pakulas”, kadastra Nr. ____, un 

“Pakulas A”, kadastra Nr. ____, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____ ,  ____ ha platībā, adresi 

“Jaunvītoli”, Vētras, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601); 

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi 

“Pakulas A”, Vētras, Mārupes novads. 

5. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).   

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā un t. sk. ēkām, atstāt spēkā 

esošo adresi “Pakulas”, Vētras, Mārupes novads. 

7. Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____, zemes lietošanas mērķi: ____ha  

platībā - individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601) un ____ha platībā -  zemes, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, nosaukumu C-20 

Bērzzemnieki –Lagatas, Vētras, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, nosaukumu 

Medema iela, Vētras, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

12.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

5.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, “Eglaines-2”, 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, mainīt esošo adresi uz 

Pakaviņu iela 8, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 103701213).  

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 Pakaviņu 

iela 6, 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 

Pakaviņu iela,  Mārupe, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103701213?type=house


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). 

 

5.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, Smiltnieku iela 12, kadastra  

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

iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, adresi Vārpu iela 

66, 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 Vārpu iela 

64, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).   

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā un t. sk. ēkai, atstāt spēkā 

esošo adresi Smiltnieku iela 12, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, atstāt spēkā esošo zemes 

lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).   

8. Piešķirt zemesgabalam “4” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, nosaukumu Smiltnieku 

iela, Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

10. Piešķirt zemesgabalam “5” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, nosaukumu Vārpu 

iela, Mārupe Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

10. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

5.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 



 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.4 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, “Galiņi”, 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 C-18 

Saltupi – Turaidas – Rutki, 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, atstāt spēkā 

esošo adresi “Galiņi”, 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 “Miltiņi”, 

Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība  (kods 0101).   

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). 

 

5.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.5.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupē, “Eglaines-1”, 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 un t.sk. ēkai ar 

kadastra apzīmējumu ____,  adresi Pakaviņu iela 5, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).   

4. Zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā un t.sk. ēkām ar kadastra 

apzīmējumu ____, ____ un ____, mainīt adresi “Eglaines -1”, Mārupe, Mārupes novads, uz  adresi Pakaviņu 

iela 3, Mārupe, Mārupes novads (klasifikatora kods 106371296). 

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 un t. sk. ēkai ar 

kadastra apzīmējumu ____, adresi Pakaviņu iela 1, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve  (kods 0601).   

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, nosaukumu Rožu 

iela,  Mārupe, Mārupes novads. 

9. Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

https://www.kadastrs.lv/varis/106371296?type=house


10. Piešķirt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____,  ____ha platībā, nosaukumu 

Pakaviņu iela,  Mārupe, Mārupes novads. 

11. Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu ____, ____ha platībā, zemes lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

12. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

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

 

6.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs),   „pret”   nav,  „atturas”   4 (E.Jansons, J.Lībietis, A.Puide, 

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 zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

Atklāti balsojot ar  9  balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, P. Pikše, A.Kirillovs),   „pret”   nav,  „atturas”   4 (E.Jansons, J.Lībietis, A.Puide, 

N.Orleāns),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.6.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

 

7. 

Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā “Starpgabals”, 

Mārupes novads, kadastra Nr. ____ 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  12 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  „atturas”  

1 (A.Puide),  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.7 saskaņā ar pielikumu: 

1.Slēgt ar A.J., personas kods ____, un G.J., personas kods ____, servitūta līgumu, nodibinot ceļa 

servitūtu pašvaldības nekustamajā īpašumā “Starpgabals”, Mārupes novads, kadastra Nr. ____, ____ha 

kopplatībā, par labu nekustamajam īpašumam “Kūlīši”, Kārļa Ulmaņa gatve ____, Mārupe, Mārupes 

novads, kadastra Nr. ____, saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2.Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar servitūta līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā 

visos saistošajos nodalījumos sedz A.J. un G.J..  

 

8.1 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu orķestra dalībniekam 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 



 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt Tomam Rožkalnam, personas kods ____, finansiālo atbalstu 700,00 euro (septiņi 

simti euro un 00 centi) apmērā, lai segtu dalības maksas izdevumus orķestra meistarklasēs  un mūzikas 

konkursos 2019.gadā saskaņā ar grafiku. 

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

T.R., personas kods ____, un Biedrību “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ____, par 

finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. 

____, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4.  T.R., personas kods ____, un Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, 

reģ.Nr. ____, nodrošināt piešķirtā atbalsta izlietošanu atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, 

administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā iesniedzot domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, T.R., personas kods ____, un Biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto 

atbalstu 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). 

 

8.2 

Par finansiāla atbalsta sniegšanu orķestra dalībniekam 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.8.2 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt K.B., personas kods ____, finansiālo atbalstu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) 

apmērā, lai segtu dalības maksas izdevumus orķestra meistarklasēs un mūzikas konkursos 2019.gadā 

saskaņā ar grafiku. 

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

personas kods ____, likumisko pārstāvi (māti) I.B., personas kods ____, un Biedrību “Rīgas rajona Jauniešu 

orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ____, par finansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību. 

3.Finansējumu pārskaitīt Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. ____, 

pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. K.B., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.B., personas kods ____, un Biedrībai 

“Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr.____, nodrošināt piešķirtā atbalsta izlietošanu 

atbilstoši lēmuma 1.punktā paredzētajam mērķim, administratīvajā līgumā noteiktajā kārtībā iesniedzot 

domei atskaiti par tā izlietošanu.  

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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, K.B., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei 

(mātei) I.B., personas kods ____, un Biedrībai “Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrība”, reģ.Nr. 

____, atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto atbalstu 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). 

 



9.1 

Par nekustamā īpašuma “Dūkuri”, Mārupes novads, kadastra Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha un 

____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Dūkuri”, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ ha un ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.P., 

personas kods ____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp 

Mārupes novada pašvaldību un I.P., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Dūkuri”, Mārupes novads,  kadastra 

Nr. ____, daļām aptuveni ____ha un ____ha platībā. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt 

visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Dūkuri”, Mārupes novads, kadastra  

Nr. ____, daļu, aptuveni  ____ha un ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.2 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.2 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.A.K., personas 

kods ____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un I.A.K., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai, aptuveni ____ha platībā. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 1, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

 



9.3 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā, 

 kadastra Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha un ____ha platībā,  

pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ ha un ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.P., 

personas kods ____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un I.P., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ ha un ____ ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 2, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha un ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.4 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.4 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no B.L., personas kods 

____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un B.L., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 3, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 



9.5 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.5 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no K.Z., personas kods 

____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un K.Z., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.6 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____,  

daļas, aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.6 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.P., personas kods 

____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un M.P., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 6, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

 



9.7 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 6A, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, daļas, 

aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.7 saskaņā ar pielikumu: 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 6A, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no D.B., personas kods ____, ar 

mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un D.B., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 6A, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4. Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 6A, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.8 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, daļas, 

aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.8 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no G.P., personas kods 

____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un G.P., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 7, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

 



9.9 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. ____, daļas, 

aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

  

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.9 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no D.M., personas kods 

____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un D.M., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 8, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.10 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. ____,  

daļas, aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.10 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no B.H., personas kods 

____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un B.H., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 9, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 



9.11 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, daļas, 

aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.11 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no SIA “Pilsētas 

fasādes”, reģ.Nr. ____, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un SIA “Pilsētas fasādes”, reģ.Nr. ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek 

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 10, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.12 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, daļas, 

aptuveni ____ ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

  

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.12 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

____, daļas, aptuveni ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu 

un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.Š., personas kods ____, ar 

mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un A.Š., personas kods ____, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ____, daļai aptuveni ____ ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ____, daļas, aptuveni  ____ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

 

 



9.13 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 13, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ____, daļas, 

aptuveni ____ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.13 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 13, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr._______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.V., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un M.V., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 13, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļai aptuveni ______ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 13, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni  ______  ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.14 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 14, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.14 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 14, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no SIA “______”, 

reģ.Nr. ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un SIA “______”, reģ.Nr. ______, pārstāvi paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek 

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 14, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļai aptuveni ______ ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 14, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 



9.15 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 15, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.15 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 15, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no P.O., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un P.O., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 15, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļai aptuveni ______ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 15, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.16 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 17, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.16 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Kokles ielā 17, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no A.M., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un A.M., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Kokles ielā 17, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļai aptuveni ______ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Kokles ielā 17, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

 



9.17 

Par nekustamā īpašuma Mēmeles ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā,   

kadastra Nr. ______, daļas, aptuveni ______ha platībā un ______ha platībā,  

pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.17 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mēmeles ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni ______ ha un ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Jura 

Fedosejeva, personas kods ______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un 

uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un J.F., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mēmeles ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļām aptuveni ______ha un ______ ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mēmeles ielā 18, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni  ______ha un ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot 

zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai 

skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

9.18 

Par nekustamā īpašuma Avotu ielā 31, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. ______, daļas, 

aptuveni ______ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā  

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.9.18 saskaņā ar pielikumu: 

1.Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Avotu ielā 31, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

______, daļas, aptuveni ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no M.R., personas kods 

______, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu starp Mārupes 

novada pašvaldību un M.R., personas kods ______, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots 

zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Avotu ielā 31, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. ______, daļai aptuveni ______ha platībā. 

4.Uzdot Mārupes novada domes Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Avotu ielā 31, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. ______, daļas, aptuveni  ______ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt 

izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 



 

10. 

Par Mārupes novada pašvaldības  

autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas apstiprināšanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.10 saskaņā ar pielikumu: 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas 

saskaņā ar pielikumu. 

 

11. 

Par Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta Nr._______ 

“Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas 

ierīkošana Mārupes novadā” īstenošanu 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.11 saskaņā ar pielikumu: 

1. Noteikt, ka Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 90 000,00 EUR (deviņdesmit tūkstoši euro, 

00 centi), no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 51,67 % apmērā no attiecināmajām 

izmaksām jeb 46 500,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši pieci simti eiro, 00 centi), Mārupes novada 

pašvaldības līdzfinansējums 48,33% apmērā no attiecināmajām izmaksām jeb 43 500,00 EUR (četrdesmit 

trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).  

2. Nodrošināt līdzfinansējuma piešķiršanu Projekta īstenošanai 48,33% apmērā no Projekta 

attiecināmajām izmaksām jeb 43 500,00 EUR (četrdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi) apmērā no 

2019.gada speciālā budžeta līdzekļiem, pārskaitot to uz projektam atvērto kontu Valsts kasē.  

3. Projekta īstenošanai nodrošināt pašvaldības priekšfinansējumu 10% apmērā no Latvijas vides 

aizsardzības fonda līdzfinansējuma jeb 4 650,00 EUR (četri tūkstoši seši simti piecdesmit euro, 00 centi) 

apmērā (2019.gadā), pārskaitot to uz projektam atvērto kontu Valsts kasē. 

 

12.1 

Par finansiālo atbalstu sportistei 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12.1 saskaņā ar pielikumu: 

1. Piešķirt I.T., personas kods _____, finansiālu atbalstu 700 euro (septiņi simti euro) apmērā, lai 

segtu sportistes ceļa izdevumus uz Pasaules Master regati 2019 (World Master regatta 2019), norises vietu 

Budapeštā, Ungārijā, kas norisināsies no 2019.gada 11.septembra līdz 15.septembrim. 

2. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar I.T., personas kods 

_____.  

3.  Finansējumu pārskaitīt I.T., personas kods _____, uz kontu A/S “Luminor Bank”, Nr. _____. 

5. I.T., personas kods _____, nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  



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

1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, I.T., personas kods _____, atmaksāt Mārupes 

novada domei piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

12.2 

Par finansiālo atbalstu sportistei 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

 

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12.2 saskaņā ar pielikumu: 

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

apmērā, lai segtu sportistes izdevumus, kas saistās ar dalību sacensībās ”Eevza beach voleyball tour Parnu”  

Igaunijā, Parnu pilsētā no 2019.gada 12.jūlija līdz 14.jūlijam un “International tournament Kuopio Sunset 

beach” Somijā, Kuopia pilsētā no 2019.gada 2.augusta līdz 3.augustam. 

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

kods _____. 

3.Finansējumu pārskaitīt M.O., personas kods _____, uz kontu A/S “Swedbank”, LV_____. 

4.M.O., personas kods _____, 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, M.O., personas kods _____, 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). 

 

12.3 

Par finansiālo atbalstu sportistam 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

  

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.12.3 saskaņā ar pielikumu: 

1.Piešķirt Ē.M.L., personas kods _____, finansiālo atbalstu 360 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar dalību treniņnometnē Limasolā, Kiprā, no 2019.gada 30.marta 

līdz 13.aprīlim. 

2.Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt trīspusējo administratīvo līgumu ar Ē.M.L., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) V.L., personas kods _____, un biedrību „Rīgas Ķīpsalas 

peldēšanas klubs”, reģ.Nr. _____. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai „Rīgas Ķīpsalas 

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

4.Ē.M.L., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) Verai Lisjukai, personas kods _____, 

un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. _____, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt 

piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā, iesniedzot domai 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, Ē.M.L., personas kods _____, likumiskajai 

pārstāvei (mātei) V.L., personas kods _____, un biedrībai „Rīgas Ķīpsalas peldēšanas klubs”, reģ.Nr. 

_____, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada domei piešķirto finansējumu 

neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā.  

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

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

13. 

Par konkursa rezultātiem 

Ziņo domes priekšsēdētāja vietniece L.Kadiģe. 

  

 Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (L.Kadiģe, A. Vintere, D. Štrodaha, G. Ruskis, J. Lagzdkalns, 

N. Millere, I. Dūduma, N. Orleāns, A. Puide, P. Pikše, A.Kirillovs, J. Lībietis, E. Jansons),   „pret”   nav,  

„atturas”   nav,  Mārupes novada dome  nolemj: 

 

Pieņemt lēmumu Nr.13 saskaņā ar pielikumu: 

Izbeigt  ar Mārupes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.18 (sēdes protokols 

Nr.8) izsludināto konkursu dalībai jāšanas sacensību organizēšanai Mārupes novadā, bez 

rezultātiem.   
 

 

Domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.  17.00 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece     /paraksts/       Līga Kadiģe  

 

 

Novada pašvaldības administrācijas  

kancelejas pārzine    /paraksts/       Ilona Eglīte 

 

 

 

 

 

 

 

 


