
 

 
DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.6 

Mārupes  novadā      2021.gada 28.jūlijā 

 

Sēde sasaukta un atklāta plkst. 10:00 

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Sēdē piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, 

Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis 

 

Sēdē piedalās: 

izpilddirektors Kristaps Ločs 

izpilddirektora vietniece Elfa Sloceniece 

 

Sēdē piedalās darbinieki:  

Gaļina Sušiņina, Laima Levanoviča, Lauma Erdmane, Daina Klauģe, Veldze Liepa, 

Ilze Kamoliņa, Ilze Krēmere, Arvis Ančevskis 

 

Sēdi protokolē: 

Kancelejas sekretāre Anda Ozoliņa 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz izslēgt no darba kārtības šādus lēmumprojektus:  

Nr.29. Par Darba uzdevuma Nr. 06-2017 precizēšanu detālplānojuma izstrādei 

teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Meža rūķi”, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0915 daļa, nekustamā īpašuma “Rīgas pilsētas meža fonds”, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0188, nekustamā īpašuma 

“Tīreļpurva mežs”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0048 daļa, 

nekustamā īpašuma “Dzilnu ceļš C-27” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 

007 0288 daļa un nekustamā īpašuma “Ceļš uz Božām” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0201 daļa, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 balss (A.Puide) , Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 



 

Izslēgt lēmumprojektu Nr.29 no darba kārtības. 

 

Nr.57. Par pārjaunojuma līguma slēgšanu  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, 

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

 

Izslēgt lēmumprojektu Nr.57 no darba kārtības. 

 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut darba kārtībā lēmumprojektus: 

Nr.61. Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 

apvienotā budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” 3 balss (A.Puide, O.Sorokins, G.Ruskis) , Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Iekļaut lēmumprojektu Nr.61 no darba kārtībā. 

 

 

Nr.62. Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrā vietnieka 

ievēlēšanu 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (V.Punculis, V.Kārkliņš, D.Štrodaha, 

G.Vācietis, J.Lībietis, M.Bojārs, J.Lagzdkalns, I.Dūduma, U.Šteinbergs, L.Kadiģe, 

A.Ence), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Lēmumprojekts Nr.62 netiek iekļauts darba kārtībā. 

 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu (10gab.) 

2. Par adreses piešķiršanu (6gab.) 

3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (6gab.) 

4. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (4gab.) 

5. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

6. Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760080499 detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa 

pagarinājumu 

7. Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535) 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  



 

8. Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.9 

„Mārupes pagasta saimniecības “Riekstkalni” detāls plānojums” atcelšanu  

9. Par Mārupes pagasta padomes 2007.gada 26.septembra saistošo 

noteikumu Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības “Dravnieki” 

detālplānojums” atcelšanu  

10. Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760080499 detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes 

vadītāja ziņojumam 

11. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Saullejas”, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760110733) teritorijai 

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kantora iela 

138, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760030373) teritorijai  

13. Par grozījumiem 2015.gada 4.marta Administratīvajā līgumā Nr.05/2015 

attiecībā uz detālplānojuma īstenošanas kārtību detālplānojuma daļā, 

nekustamā īpašuma “Mežavēji” (kadastra Nr.80760030493), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā  

14. Par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu  

15. Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām 

Anitas ielā 6, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

16. Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām 

Anitas ielā 8, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

17. Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām 

Anitas ielā 10, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

18. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Kadiķu ielā 19A, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

19. Par Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmuma, protokols 

Nr.14. ,11.§, precizēšanu 

20. Par Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmuma, protokols 

Nr.14. ,5.§, precizēšanu 

21. Par nekustamā īpašuma Krūkļu iela 30 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0582 un nekustamā īpašuma Bārbeļu  ielā 2, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0581, Vīkuļos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā apvienošanu un adreses likvidēšanu 

22. Par nekustamo īpašumu Bulduru ielā 1 zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0438 un Bulduru ielā 3, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0437, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

apvienošanu un adreses likvidēšanu 

23. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

“Staltegles” ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0055, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0009, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Jaunķurbji”, kadastra Nr. 8048 007 0042  

25. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0028 un 8048 011 

0027, Babītes pagastā, Mārupes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Ezermājas”, kadastra Nr. 8048 011 0040  

26. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0058 un ēku ar 

kadastra apzīmējumiem 8088 007 0058 003, 8088 007 0058 004, 8088 007 



 

0058 005, ar adresi “Rudzīši”, Varkaļi, Salas pagasts, Mārupes novads 

atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Priedes”, kadastra Nr. 8088 007 0057  

27. Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamajā īpašumā 

“Piņķu ciems – 4”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā esošajai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168, sadalei 

28. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 

0230, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai 

29. Izslēgts no darba kārtības 

30. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (6gab.) 

31. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu 

zemes gabalā ar kadastra numuru: 8048 003 0155 Rīgas ielā 22, Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

32. Par Mārupes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādes darba grupas izveidošanu  

33. Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 24. oktobra saistošo 

noteikumu Nr. 21 “Par Babītes novada simboliku” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

34. Par nolikuma “Par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem” atcelšanu 

35. Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošo 

noteikumu Nr. 11 “Par Babītes novada zīmola izmantošanu” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

36. Par Mārupes novada pašvaldības domes pārstāvību Rīgas plānošanas 

reģiona Attīstības padomē 

37. Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā 

38. Par finansiālo atbalstu sportistam (3gab.) 

39. Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam 

40. Par Latvijas 3x3 basketbola čempionāta organizēšanu Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2021.gada septembrī 

41. Par grozījumu veikšanu Babītes novada Attīstības programmas 2015.-

2020. gadiem Rīcības un investīciju plānā 2021. - 2023. gadiem 

42. Par 2021. gada 1.jūnija nodomu protokola Nr.2-8.1/21/272-LI izbeigšanu 

43. Par valsts budžeta dotācijas pieprasīšanu administratīvi teritoriālās 

reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu 

līdzfinansēšanai 

44. Par Mārupes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

apstiprināšanu 

45. Par finansiālo atbalstu sportistei (1gab.) 

46. Par nekustamā īpašuma Dāliju iela 11, Mārupē, Mārupes pag., Mārupes 

nov., kadastra Nr.8076 007 0693, daļas aptuveni 0,1045 ha platībā 

pieņemšanu dāvinājumā  

47. Par Mārupes novada pašvaldības domes īpašumā esošo 200/8200 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma - zemes gabala Beržu ielā 5, 

Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0999, pārdošanas cenas 

apstiprināšanu un atsavināšanu par noteikto cenu 

48. Par iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu 



 

49. Par izmaiņām Iepirkuma komisijas, kas nodrošina iepirkumu veikšanu 

Babītes un Salas pagastu iestāžu vajadzībām, sastāvā 

50. Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.2 „Par Babītes novada 

pašvaldības komisijās strādājošo darba samaksu” atcelšanu  

51. Par Mārupes novada pašvaldības pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību 

savienības kongresā 

52. Par Babītes un Salas pagastu pārvaldes Babītes un Salas pagastu pārvaldes 

izveidošanu 

53. Par  Centrālās administrācijas izveidošanu 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

54. Par Mārupes novada pašvaldības domes pārstāvību Rīgas metropoles 

areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupā 

55. Par Mārupes novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā “Pierīgas 

partnerība" 

56. Mārupes novada pašvaldībai piederoša nekustamā 

īpašuma“Stāvlaukums”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra numurs 8048 003 1780, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 

8048 003 1725, 593 m2 platībā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

57. Izslēgts no darba kārtības  

58. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Babītes pagasta un Salas pagasta 

teritorijā 

59. Par Mārupes novada pašvaldības domes deputāta ievēlēšanu Finanšu 

pastāvīgajā komitejā 

60. Par Mārupes novada pašvaldības domes deputāta ievēlēšanu Sociālo, 

izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu pastāvīgajā komitejā 

61. Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 

apvienotā budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, 

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

 

1. Apstiprināt darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt sēdi. 

 

 

1.§ 

1.1. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 



 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņu iela 2, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0932, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3469,  0,1013 ha 

platībā un t. sk. ēkai atrāt spēkā esošo adresi Māliņu iela 2,  Mārupe, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3469,  

0,1013 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3470,  

0,0789 ha platībā nosaukumu Māliņu iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3470,  

0,0789 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

1.2. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņu iela 10A, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1917, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3467,  0,0889 ha 

platībā un t. sk. ēkai atrāt spēkā esošo adresi Māliņu iela 10A,  Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3467,  

0,0889 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3468,  

0,0762 ha platībā nosaukumu Māliņu iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3468,  

0,0762 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 



 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

1.3. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņu iela 4, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1919, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3472,  0,1228 ha 

platībā un t. sk. ēkai atrāt spēkā esošo adresi Māliņu iela 4, Mārupe, Mārupes pagasts,  

Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3472,  

0,1228 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3471,  

0,0207 ha platībā nosaukumu Māliņu iela , Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3471,  

0,0207 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 



 

1.4. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņu iela 10, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1916, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3480,  0,1425 ha 

platībā un t. sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Māliņu iela 10, Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3480,  

0,1425 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3481,  

0,0333 ha platībā nosaukumu Māliņu iela , Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3481,  

0,0333 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

 

1.5. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 



 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Dravnieku iela 4, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 2043, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2.Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3487,  

0,0453 ha platībā nosaukumu Dravnieku iela , Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3487,  

0,0453 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 8076 007 3488,  0,1262 ha 

platībā un t. sk. ēkai atstāt spēkā esošo adresi Dravnieku iela 4, Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3488,  

0,1262 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

1.6. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņu iela 2A, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1912, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3473,  0,1139 ha 

platībā un t. sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Māliņu iela 2A, Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3473,  

0,1139 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3474,  

0,0163 ha platībā nosaukumu Māliņu iela , Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 



 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3474,  

0,0163 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

1.7. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņu iela 8, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1915, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3475,  0,1252 ha 

platībā un t. sk. ēkai atstāt spēkā esošo adresi Māliņu iela 8, Mārupe, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3475,  

0,1252 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3476,  

0,0102 ha platībā nosaukumu Māliņu iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3476,  

0,0102 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 



 

1.8. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Māliņu iela 6, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1918, zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2. Zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3478,  0,1252 ha 

platībā un t. sk. ēkai atstāt spēkā esošo adresi Māliņu iela 6, Mārupe, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3478,  

0,1252 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4.Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3479,  

0,0058 ha platībā nosaukumu Māliņu iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3479,  

0,0058 ha platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

parakstīšanas 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

1.9. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupes pagastā, Mārupē, 

Grāvkalnu iela 10, kadastra Nr. 80760031238, Grāvkalnu iela 12, kadastra Nr. 



 

80760031237, Grāvkalnu iela 14, kadastra Nr. 80760031236, Grāvkalnu iela 16, 

kadastra Nr. 80760031235, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu 

platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2528,  

0,1875 ha platībā nosaukumu Grāvkalnu iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

3.Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2528,  

0,1875 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 8076 003 2529,  0,1150 ha 

platībā atstāt spēkā esošo adresi Grāvkalnu iela 16, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

5.Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2529,  

0,1150 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

6.Piešķirt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2530,  

0,1150 ha platībā adresi Grāvkalnu iela 14A, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

7.Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2530,  

0,1150 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

8. Zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2531,  0,2300 ha 

platībā un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Grāvkalnu iela 14, Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads. 

9.Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2531,  

0,2300 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

10. Zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2532,  0,1857 ha 

platībā atstāt spēkā esošo adresi Grāvkalnu iela 12, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

11.Noteikt zemesgabalam “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2532,  

0,1857 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

12.Piešķirt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2533,  

0,1200 ha platībā adresi Grāvkalnu iela 10A, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

13.Noteikt zemesgabalam “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2533,  

0,1200 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

14. Zemesgabalam “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2534,  0,1202ha 

platībā atstāt spēkā esošo adresi Grāvkalnu iela 10, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

15.Noteikt zemesgabalam “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2534,  

0,1202 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

16.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

17.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas 



 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

1.10. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Lielā iela 34, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0069, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 003 2436 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemesgabalu platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2540,  

0,2251 ha platībā adresi Lielā iela 32, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemesgabalam “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2540,  

0,2251 ha platībā zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 

0801). 

4. Piešķirt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2541,  

0,1332 ha platībā adresi Lielā iela 32A, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemesgabalam “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2541,  

0,1332 ha platībā zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 

0801). 

6. Zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2542,  0,3425 ha 

platībā  un t.sk. ēkām atstāt spēkā esošo adresi Lielā iela 34, Mārupe, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads. 

7. Noteikt zemesgabalam “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2542,  

0,3425 ha platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

8. Piešķirt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2543,  

0,0217 ha platībā nosaukumu Kantora iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

9.Noteikt zemesgabalam “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2543,  0, 

0217 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 darbdienu 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). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 



 

2.§ 

2.1. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt divu ģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši pievienotajam 

pielikumam. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Paparžu iela 15, Jaunmārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, divu ģimeņu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses, atbilstoši 

pievienotajam pielikumam. 

Veiktā darbība 

(adreses 
piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 
pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 
(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 
funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 

apzīmējums, ja 
tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja 
tāda ir 

Esošā 
adresācijas 

objekta kods 

adrešu 
klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 
objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 
saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 
ir 

Cita 
informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršana 

 

 
  

ēkai 
  

80760111676 

 
 

  

Paparžu iela 

15, 
Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes 

novads  

106813535 

 
 

  

Paparžu iela 15, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads  
  

80760111676001  - 

adreses 

piešķiršana 

 

telpu grupai 
80760111676 

 

Paparžu iela 
15, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 
pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

106813535 

 

Paparžu iela 15-1, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

80760111676001001  

adreses 

piešķiršana 
 

telpu grupai 
80760111676 

 

Paparžu iela 

15, 

Jaunmārupe, 
Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 
novads 

 

106813535 

 

Paparžu iela 15-2, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

80760111676001002  

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

parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

https://www.kadastrs.lv/varis/106813535?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106813535?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106813535?type=house


 

2.2. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt divu ģimeņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši pievienotajam 

pielikumam. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Kļavu iela 2, Jaunmārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, divu ģimeņu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses, atbilstoši 

pievienotajam pielikumam. 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods adrešu 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršana 

 

 
  

ēkai 
  

80760110102 

 
 

  

Kļavu iela 2, 
Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes novads  

103756701 

 

  

Kļavu iela 2,  

Jaunmārupe, 
Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 
novads  

  

80760110102001  - 

adreses 

piešķiršana 
 

telpu grupai 
80760110102 

 

Kļavu iela 2, 

Jaunmārupe, 
Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 
 

103756701 

 

Kļavu iela 2-1,  
Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes 

novads  

 

80760110102001001  

adreses 

piešķiršana 
 

telpu grupai 
80760110102 

 

Kļavu iela 2, 

Jaunmārupe, 
Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 
 

103756701 

 

Kļavu iela 2-2,  
Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes 

novads  

 

80760110102001002  

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

parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei pieņemto 

lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/103756701?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103756701?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103756701?type=house


 

2.3. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt dvīņu dzīvojamai mājai adresi atbilstoši pievienotajam pielikumam. 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ledaiņu iela 23, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, dvīņu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses, atbilstoši 

pievienotajam pielikumam. 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods adrešu 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu jaunais 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršana 

 
 

  

ēkai 
  

80760072387 

 
 

  

Ledaiņu iela 23, 
Mārupe, 

Mārupes 
pagasts, 

Mārupes novads  

105352705 
  

Ledaiņu iela 23  
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads  

  

80760072387001  - 

adreses 

piešķiršana 
 

telpu grupai 
80760072387 

 

Ledaiņu iela 23, 
Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes novads 

 

 

105352705 

 
 

Ledaiņu iela 23-1,   

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads  

 

80760072387001001 

 
 

adreses 
piešķiršana 

 

telpu grupai 
80760072387 

 

Ledaiņu iela 23, 
Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes novads 

 

105352705 

 

Ledaiņu iela 23-2,   

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads  

 

80760072387001002 

 
 

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

parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105352705?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105352705?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105352705?type=house


 

2.4. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt divu dzīvokļu mājai adresi atbilstoši pievienotajam pielikumam 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Vīndedžu iela 19, Vētrās, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, divu dzīvokļu mājas telpu grupām adreses, atbilstoši pievienotajam 

pielikumam: 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods adrešu 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu jaunais 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršana 

 
 

  

ēkai 
  

80760120274 

 
 

  

Vīndedžu iela 
19, Vētras, 

Mārupes 
pagasts, 

Mārupes novads  

104771308  

Vīndedžu iela 19, 
Vētras, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

  

80760120274001  
 

adreses 

piešķiršana 
 

telpu grupai 
80760120274 

 

Vīndedžu iela 
19, Vētras, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes novads 

 

 

104771308 

 

Vīndedžu iela 19-1, 

Vētras, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

 

80760120274001001 

 
 

adreses 
piešķiršana 

 

telpu grupai 
80760120274 

 

Vīndedžu iela 
19, Vētras, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes novads 

 

104771308 

Vīndedžu iela 19-2, 

Vētras, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

 

80760120274001002 

 
 

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

parakstīšanas. 

4.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/104771308?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104771308?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104771308?type=house


 

2.5. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt daudzstāvu autostāvvietai adresi atbilstoši pievienotajam 

pielikumam: 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods adrešu 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu jaunais 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršana 

 

 
  

ēkai 
  

80760031582 

 
 

  

Daibes iela 27, 
Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes novads  

106264363 

Daibes iela 27, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

  

2.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 

3.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

  

2.6. 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt vienģimeņu dzīvojamās mājas jaunbūvei adresi atbilstoši zemei 

Liliju iela 57, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/106264363?type=house


 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu jaunais 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
 

 

  

ēkai 

  

80760032433 

 

 
  

Liliju iela 57, 

Mārupe, 
Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

106854000 

Liliju iela 57, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

  

80760032433001  

 

2.Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 

3.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

3.§ 

3.1. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Vizulīšu iela 16, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 007 3366, 0,1415 ha platībā zemes lietošanas 

mērķi uz individuālo dzīvojamo  apbūves zemi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par 

pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/106854000?type=house


 

3.2. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180, Mārupes pagastā Mārupes 

novadā,   kadastra Nr. 8076 003 0349, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 

003 0349 zemes lietošanas mērķi uz  individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 

0601) – 0,1000 ha platībā, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101) -0,1655 ha platībā un komercdarbības objektu 

apbūves zemi ( 0801) -4,1585 ha platībā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par 

pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

3.3. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Malduguņi”, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā,   ar kadastra Nr. 8076 012 0783,  0,4000 ha platībā zemes lietošanas mērķi uz 

individuālo dzīvojamo  apbūves zemi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par 

pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

 



 

3.4. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Cērpu iela 4, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 007 3102, 0,1225 ha platībā zemes lietošanas 

mērķi uz individuālo dzīvojamo  apbūves zemi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par 

pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

3.5. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 balss (A.Puide), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Lielā iela 45, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 003 1099, 1,1988 ha platībā zemes lietošanas 

mērķi uz trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zemi (kods 0702). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par 

pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

3.6. 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 



 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamajam īpašumam Grīšļu iela 3, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā ar kadastra Nr. 8076 003 1694, 0,1259 ha platībā zemes lietošanas 

mērķi uz individuālo dzīvojamo  apbūves zemi (kods 0601). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par 

pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

4.§ 

4.1. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 balss (A.Puide), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

4.2. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, 

G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” 2 balsis (A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 
 

4.3. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, 



 

G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” 2 balsis (A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

4.4. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, 

G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” 2 balsis (A.Puide, N.Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

5.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, 

G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis,), „pret” nav, 

„atturas” 2 balsis (N.Orleāns, A.Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt nekustamā īpašuma  “Kampas-1” (kadastra Nr. 8076 012 0120), 

Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, plānotajai zemes vienībai “Nr.25”  - 0,1279 

ha platībā nosaukumu  C- 11Lagatas –Muižnieki-Mežmaļi, Vētras , Mārupes pagasts, 

Mārupes novads.  

2.Noteikt zemesgabalam  “Nr.25” -  0,1279 ha platībā  zemes lietošanas mērķi 

– zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā  (kods 1101). 

3. Paliekošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0993 – 5,6784 

ha platībā atstāt spēkā esošo nosaukumu “Kampas-1”, Vētras, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads un zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101). 

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

parakstīšanas. 

5.Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei 

pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

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

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

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 



 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760080499 detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Noteikt ar Mārupes novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.4 (prot. 

Nr.11) apstiprinātā nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr. 1/3-6/5-2019 derīguma termiņu 

2022.gada 28.augusts. 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535) detālplānojuma izstrādes 

darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Noteikt ar Mārupes novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.3 (prot. 

Nr.11) apstiprinātā nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535) detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevuma Nr. 1/3-6/4-2019 derīguma termiņu 2022.gada 28.augusts. 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

8.§ 

Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.9 

„Mārupes pagasta saimniecības “Riekstkalni” detāls plānojums” atcelšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 



 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Pieņemt iesniegto Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr.2/2021 

„Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr.9 

„Mārupes pagasta saimniecības “Riekstkalni” detāls plānojums” 

atcelšanu” projektu. 

2. Saglabāt Detālplānojuma teritorijā noteiktās projektētās Dzintaru ielas 

sarkanās līnijas atbilstoši Lokālplānojumā Mārupes un Tīraines ciemu ielu 

tīkla un sarkano līniju precizēšanai (apstiprināts ar 2017.gada 30.augusta 

saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017) noteiktajam risinājumam. 
 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

 

9.§ 

Par Mārupes pagasta padomes 2007.gada 26.septembra saistošo noteikumu 

Nr.32 „Mārupes pagasta saimniecības “Dravnieki” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Pieņemt iesniegto Mārupes novada domes saistošo noteikumu Nr. 3/2021 „Par 

Mārupes pagasta padomes 2007.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.32 

„Mārupes pagasta saimniecības “Dravnieki” detālplānojums” atcelšanu” projektu. 

2. Saglabāt Detālplānojuma teritorijā noteiktās Pētera ielas, Dravnieku ielas un 

projektētās ielas posma, kas savieno Selgas ielu un Dravnieku ielu, sarkanās līnijas 

atbilstoši Lokālplānojumā Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 

precizēšanai (apstiprināts ar 2017.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.24/2017) noteiktajam risinājumam. 

3. Atcelt ielas sarkanās līnijas Detālplānojumā paredzētajā projektētās ielas posmā 

starp Pētera ielu un perspektīvo Selgas ielu. 
 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

 

 

 

 



 

10.§ 

Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760080089), 1.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760080499 detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja 

ziņojumam 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

 Debatēs, jautājumos un atbildēs piedalās N.Orleāns, A.Ence, L.Erdmane, 

J.Lībietis, N.Antipenko, O.Sorokins, sēdes audio ieraksta laiks no 34:00 līdz 44:30 

minūtei. N.Orleāns jautā-kādas nepilnības ir atklātas? L.Erdmane skaidro, ka zemes 

gabalā ir metra dziļumā kūdras daļa un zemes īpašnieks neparedz nekāda veida 

pasākumus pirms būvniecības, līdz ar to nepieciešams detālplānojumā ielikt sadaļu 

kāda veida pasākumi tiks īstenoti detālplānojuma izstrādē. Bez tam, pirms 

detālplānojuma izstrādes, tika veikta inventarizācija un tika konstatēts, ka ir izcirsts 

mežs, līdz ar to nav noteikts, kādi pasākumi tiks veikti pēc detālplānojuma 

apstiprināšanas. Likums atļauj izcirst mežu, bet 5 gadu laikā mežs ir jāatjauno. 

J.Lībietis ierosina nevirzīt jautājumu tālāk kamēr nav sakārtoti jautājumi par kūdru, 

mežu. L.Erdmane - šobrīd ir sagatavots ziņojums par detālplānojuma pilnveidošanu.  

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), 

„pret” nav, „atturas” 2 balsis (A.Puide, G.Ruskis), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Atlikt lēmuma pieņemšanu un atgriezt izskatīšanai Attīstības un vides jautājumu 

komitejā. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

11.§ 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Saullejas”, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760110733) teritorijai 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Saullejas”, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760110733) teritorijai.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/10-2021 un 

noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma “Saullejas”, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760110733) robežām, 

aptuveni 2 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt teritorijas plānotāju Daci 

Žīguri. 



 

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma 

izstrādi un finansēšanu ar nekustamā īpašuma “Saullejas”, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760110733) kopīpašniekīem, saskaņā ar šī 

lēmuma pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājai Dacei Žīgurei 

pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes 

novada mājas lapā  www.marupe.lv un Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā.  
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīspadsmit lapām. 

 

 

12.§ 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Kantora iela 138, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030373) 

teritorijai 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.Uzsākt nekustamā īpašuma Kantora iela 138, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030373), detālplānojuma izstrādi.  

2.Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/11-2021 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Kantora iela 138, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030373) teritorijai, 5,6 ha 

platībā. 

3.Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt teritorijas plānotāju Daci 

Žīguri.  

4.Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par 

detālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar nekustamā īpašuma Kantora iela 138, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030373), īpašnieku 

Andri Velveli, personas kods 250575-11305, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, ievietot Mārupes novada pašvaldības mājas lapā  

www.marupe.lv , publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis” un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrpadsmit lapām. 

 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


 

13.§ 

Par grozījumiem 2015.gada 4.marta Administratīvajā līgumā Nr.05/2015 

attiecībā uz detālplānojuma īstenošanas kārtību detālplānojuma daļā, 

nekustamā īpašuma “Mežavēji” (kadastra Nr.80760030493), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, teritorijā  

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Pie 2015.gada 4.marta Administratīvā līguma Nr.05/2015 Par nekustamo īpašumu 

Lielā iela 94 (kadastra Nr. 80760031623), „Ziemcieši” (kadastra Nr. 

80760030855), Sildegu iela 12 (kadastra Nr. 80760031624), Sildegu iela 14 

(kadastra Nr. 80760031625), Sildegu iela 16 (kadastra Nr. 80760031626), Sildegu 

iela 18 (kadastra Nr. 80760031627), „Mežavēji”(kadastra Nr. 80760030493), 

Mārupe, Mārupes novads detālplānojuma īstenošanas kārtību Pārjaunojuma 

līguma slēgšanas atļaut grozīt detālplānojuma īstenošanas nosacījumus, ietverot 

sekojošas izmaiņas pēc būtības: 

1.1. nenoteikt termiņu Detālplānojumā plānotās ielas nekustamā īpašuma 

“Mežavēji” (kadastra Nr.80760030493), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, teritorijā izdalīšanai atsevišķā zemes vienība,  

1.2. paredzēt, ka ielas nekustamā īpašuma “Mežavēji” (kadastra Nr.80760030493) 

teritorijā izdalāma atsevišķā īpašumā tikai pēc tās izbūves un nodošanas 

ekspluatācijā; 

1.3. paredzēt, ka izveidojot ielu kā atsevišķu īpašumu, izbūvētā inženierbūve 

reģistrējama nekaustāmā īpašuma valsts kadastra sistēmā un zemesgrāmatā; 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar Detālplānojuma daļas 

īstenotāju  Pārjaunojuma līgumu par detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar 

1.pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt 

nekustamā īpašuma īpašniekiem, un pēc Pārjaunojuma līguma parakstīšanas 

informēt Mārupes novada Būvvaldi un Pašvaldības īpašumu pārvaldi par veiktajām 

izmaiņām Detālplānojuma īstenošanas kārtībā.  
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienpadsmit lapām. 

 

 

14.§ 

Par deleģēšanas līguma termiņa pagarināšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 



 

1. Pagarināt 2020.gada 4.jūnija deleģēšanas līguma Nr.1/4-5/5-2020 darbības 

termiņu līdz 2022.gada 4.jūnijam.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam slēgt ar SIA 

“Propretus”, reģ.Nr.40103856014, vienošanos par deleģēšanas līguma termiņa 

pagarināšanu.   

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

15.§ 

Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām Anitas 

ielā 6, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

 Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt adreses divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām:  
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

 

  

ēka 

 

  

80480080348 

001 

  

 
- 

 

  

Anitas iela 6, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads  

  

adreses 

piešķiršana 
telpu grupa -  - 

Anitas iela 6, dzīvoklis 

1, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads (Anitas iela 6-

1, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads) 

 

 
Būvprojektā  

Telpu grupa 1 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

telpu grupa -  

- 

 

 

 

Anitas iela 6, dzīvoklis 

2, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads (Anitas iela 6-

2, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads) 

 

 

 
Būvprojektā  

Telpu grupa 2 

https://www.kadastrs.lv/varis/106230251?type=house


 

 

2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0348 0,1332 ha 

platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

 

16.§ 

Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām Anitas 

ielā 8, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

1. Piešķirt adreses divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām:  
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

 

  

ēka 

 

  

80480080347 

001 

  

 
- 

 

  

Anitas iela 8, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads  

  

adreses 

piešķiršana 
telpu grupa -  - 

Anitas iela 8, dzīvoklis 

1, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads (Anitas iela 8-

1, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads) 

 

 
Būvprojektā  

Telpu grupa 1 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

telpu grupa -  

- 

 

 

 

Anitas iela 8, dzīvoklis 

2, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads (Anitas iela 8-

2, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads) 

 

 

 
Būvprojektā  

Telpu grupa 2 

https://www.kadastrs.lv/varis/106230251?type=house


 

2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0347 0,1332 ha 

platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

 

17.§ 

Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām Anitas 

ielā 10, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Piešķirt adreses divdzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām:  

 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

 

  

ēka 

 

  

80480080346 

001 

  

 
- 

 

  

Anitas iela 10, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads  

  

adreses 

piešķiršana 
telpu grupa -  - 

Anitas iela 10, 

dzīvoklis 1, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

(Anitas iela 10-1, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads) 

 
Būvprojektā  

Telpu grupa 1 

https://www.kadastrs.lv/varis/106230251?type=house


 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

telpu grupa -  

- 

 

 

 

Anitas iela 10, 

dzīvoklis 2, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

(Anitas iela 10-2, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads) 

 
Būvprojektā  

Telpu grupa 2 

 

2. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0346 0,1332 ha 

platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0600) uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (0601). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

 

18.§ 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai Kadiķu ielā 19A, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
 

Piešķirt adresi zemes vienībai saskaņā ar pievienoto tabulu:  

 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

adreses 

piešķiršana 

 

 

  

zemes 

vienība 

  

80480010267  
 

- 

 

  

Kadiķu iela 19A, 

Mežāres, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads  

  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 



 

19.§ 

Par Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmuma, protokols 

Nr.14. ,11.§, precizēšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
 

1. Aizstāt 21.06.2021. lēmuma „Par nosaukuma un adreses maiņu nekustamam 

īpašumam "Mazās Šķutes", Varkaļos, Babītes pagastā, Babītes novadā” 

(protokols Nr. 14.,11.§) nosaukumā “Babītes pagasts” uz “Salas pagasts”.  

2. Izteikt Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmuma „Par nosaukuma 

un adreses maiņu nekustamam īpašumam "Mazās Šķutes", Varkaļos, Salas 

pagastā, Mārupes novadā” (protokols Nr. 14.,11.§), lemjošās daļas 1. punktu 

šādā redakcijā: 

“ 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

maiņa 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība; 

ēka 

 

 

8088 007 0003 ;  

 

8088 007 0003 

001 

 

"Mazās 

Šķutes", 

Varkaļi, 

Salas pag., 

Mārupes 

nov., LV-

2105 

105066285 

“Merceni”, 

Varkaļi, Salas 

pag., Mārupes 

nov., LV-2105  

 

 

8088 007 0003 ;  

 

8088 007 0003 

001  

Babītes novada 

pašvaldības 

domes  

21.06.2021. 

lēmuma „Par 

nosaukuma un 

adreses maiņu 

nekustamam 

īpašumam 

"Mazās Šķutes", 

Varkaļos, Salas 

pagastā, Mārupes 

novadā” 

(protokols Nr. 

14.,11.§) 

precizēšana 

”. 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 



 

20.§ 

Par Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmuma, protokols 

Nr.14. ,5.§, precizēšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
 

1. Izteikt Babītes novada pašvaldības domes Babītes novada pašvaldības domes 

21.06.2021. lēmumu „Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Kalniņi”, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0037, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes 

novadā” protokols Nr.14.,5§, lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā: 
“ 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana  

 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

80880070037 

 

 

 

“Kalniņi”, 

Varkaļi, 

Salas pagasts, 

Mārupes 

novads 

- 

“Kalniņi”, 

Varkaļi, Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

 

- - 

”. 

2. Precizēt Babītes novada pašvaldības domes 21.06.2021. lēmuma „Par adrešu 

piešķiršanu nekustamā īpašuma “Kalniņi”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 007 0037, Varkaļos, Salas pagastā, Babītes novadā”, protokols Nr.14.,5§, 

konstatējošās daļas pirmajā rindkopā un trešajā rindkopā zemes vienības kadastra 

apzīmējuma pierakstu no “8088 007 0038” uz “8088 007 0037”. 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

 



 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma Krūkļu iela 30 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0582 un nekustamā īpašuma Bārbeļu  ielā 2, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0581, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

apvienošanu un adreses likvidēšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atļaut apvienot zemes vienību ar adresi Krūkļu ielā 30, kadastra apzīmējums 

8048 008 0582, ar kopējo platību 0,1235  ha un zemes vienību ar adresi  

Bārbeļu ielā 2, kadastra apzīmējums 8048 008 0581, ar kopējo platību 

0,1207 ha, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,2442 ha noteikt adresi: 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

80480080582 

 

 

  

Krūkļu iela 

30, Vīkuļi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

- 

 

 

  

Krūkļu iela 30, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

Jaunizveidotā 

zemes vienība 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

80480080582 un 

80480080581 

apvienošana 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80480080581 

Bārbeļu iela 

2, Vīkuļi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

- - - 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

80480080582 un 

80480080581 

apvienošana 

3. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Krūkļu ielā 30, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads, ar kopējo platību 0, 2442 ha, saglabāt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0600).  

4. Apvienotajai zemes vienībai Krūkļu ielā 30, Vīkuļi, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc 

apgrūtinājuma plāna izgatavošanas. 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 



 

 

22.§ 

Par nekustamo īpašumu Bulduru ielā 1 zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 0438 un Bulduru ielā 3, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 

003 0437, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā apvienošanu un adreses 

likvidēšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

 Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, N.Orleāns, 

A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), 

„pret” nav, „atturas” 2 balsis (A.Puide, J.Lībietis), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atļaut apvienot zemes vienību ar adresi Bulduru ielā 1, kadastra apzīmējums 

8048 003 0438, ar kopējo platību 0.4521 ha un zemes vienību ar adresi  

Bulduru ielā 3, kadastra apzīmējums 8048 003 0437, ar kopējo platību 

0.2741 ha, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0.7262 ha noteikt adresi: 

 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

80480030438 

 

 

  

Bulduru iela 

1, Piņķi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

106230268 

 

 

  

Bulduru iela 1, 

Piņķi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

 

  

Jaunizveidotā 

zemes vienība 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

80480030437 un 

80480030438 

apvienošana 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80480030437 

Bulduru iela 

3, Piņķi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106230251   

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

80480030437 un 

80480030438 

apvienošana 

 

3. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Bulduru ielā 1, Piņķi, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 0.7262 ha, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus:  Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 

0.1749 ha platībā, Neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (kods 0700) 

https://www.kadastrs.lv/varis/106230268?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106230251?type=house


 

0.3420 ha platībā un Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0600) 0.2093 ha platībā. 

4. Apvienotajai zemes vienībai Bulduru ielā 1, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc 

apgrūtinājuma plāna izgatavošanas. 

5. Likvidēt adresi Bulduru iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads. 
 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

 

 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Staltegles” ar 

kadastra apzīmējumu 8048 012 0055, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0055, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 3,61 ha, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101) 3,61 ha platībā uz Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 1,17 ha platībā un atstājot 

spēkā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 2,44 ha platībā. 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

24.§ 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0009, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Jaunķurbji”, 

kadastra Nr. 8048 007 0042 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. No nekustamā īpašuma “Jaunķurbji”, kadastra Nr. 8048 007 0042, atdalāmajai 

un atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes 

vienībai 7,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0009, piešķirt 

nosaukumu un adresi, kā arī nekustamā īpašuma “Jaunķurbji”, kadastra Nr. 



 

8048 007 0042, sastāvā esošām zemes vienībām piešķirt nosaukumus un 

adreses: 

 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

80480140009 

 

  

 
- 

 

  

“Krūkļi”, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

  

 
Zemes 

vienība 7,2 

ha platībā 

Adreses 

piešķiršana/ 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80480070042  - 

“Jaunķurbji”, 

Dzilnuciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Zemes 

vienība 5,9 

ha platībā 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

 

80480070043 

 

 

 

 

- 

 

 

 

“Meža Rozes”, 

Dzilnuciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

 

 

Zemes 

vienība 8,3 

ha platībā 

 

2. Atstāt spēkā zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 014 0009, 8048 

007 0043 un 8048 007 0042 visā platībā NĪVKIS reģistrēto nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

25.§ 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0028 un 8048 011 0027, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Ezermājas”, kadastra Nr. 8048 011 0040 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

https://www.kadastrs.lv/varis/106230251?type=house


 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. No nekustamā īpašuma “Ezermājas”, kadastra Nr. 8048 011 0040, 

atdalāmajām un atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamām 

zemes vienībām 10,90 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0027, un 

4,80 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0028 piešķirt nosaukumu – 

adresi:  

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

pieškiršana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

  

80480110027 

 

 

  

nav  

 

 

 

  

Jaunezeriņi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

 

  

80480110027 - 

adreses 

pieškiršana 

 

 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

 

 

80480110028 

 

 

 

 

nav 

 

 

 

 

 

 

Jaunezeriņi -1, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

80480110028 - 

 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0027, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, ar kopējo platību 10,90 ha, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101) uz Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0028, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, ar kopējo platību 4,80 ha, mainīt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101) uz Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

4. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0040 piešķirt nosaukumu – 

adresi:  



 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

pieškiršana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

80480110040 

 

 

  

nav  

 

 

 

  

“Ezermājas”, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

 

  

80480110040 - 

 

5. Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 011 0040 NĪVKIS 

reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 
 

26.§ 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0058 un ēku ar kadastra 

apzīmējumiem 8088 007 0058 003, 8088 007 0058 004, 8088 007 0058 005, ar 

adresi “Rudzīši”, Varkaļi, Salas pagasts, Mārupes novads atdalīšanu no 

nekustamā īpašuma “Priedes”, kadastra Nr. 8088 007 0057 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Priedes”, kadastra Nr. 8088 007 0057, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0058, un uz tās esošās ēkas ar 

kadastra apzīmējumiem 8088 007 0058 003, 8008 007 0058 004 un 8088 007 

0058 005, ar adresi “Rudzīši”, Varkaļi, Salas pagasts, Mārupes novads, kas 

reģistrējams atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā. 

 

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0058, “Rudzīši”, Varkaļi, 

Salas pagastā, Mārupes novadā, ar kopējo platību 0,7100 ha, mainīt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) ar platību 0,2700 ha, 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) ar platību 0,3500 ha un atstāt 



 

spēkā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) ar platību 0,0900 ha. 

 

3. Atstāt spēkā Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 007 0058, un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 

8088 007 0058 003, 8008 007 0058 004 un 8088 007 0058 005, reģistrēto 

adresi “Priedes”, Varkaļi, Salas pagasts, Mārupes novads. 

4. Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0057, ar adresi 

“Priedes”, Varkaļi, Salas pagasts, Mārupes novads, NĪVKIS reģistrēto 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Atstāt spēkā Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistrā zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 007 0057,  reģistrēto adresi “Priedes”, Varkaļi, 

Salas pagasts, Mārupes novads. 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

Plkst.11.10 deputāts J.Kazaks atstāj sēžu zāli un turpmākajā balsošanā nepiedalās. 

27.§ 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamajā īpašumā “Piņķu 

ciems – 4”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā esošajai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 0168, sadalei 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

 Debatēs, jautājumos un atbildēs piedalās N.Orleāns, A.Ence, V.Liepa, 

O.Sorokins, sēdes audio ieraksta laiks no 01:09:06 līdz 01:11:37. 

Deputāts N.Orleāns saka, ka sajūta, ka tikai tagad Piņķi apvienojas, veidojas. V.Liepa 

skaidro ka pieņemts Babītes novada pašvaldības domes lēmums par zemes vienību, 

kuru plānots iznomāt izsoles rezultātā sporta un atpūtas teritorijas izveidei. O.Sorokins 

jautā vai varētu labskanīgākus nosaukumus piešķirt nekustamajiem īpašumiem? 

V.Liepa saka, ka pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas varētu piešķirt jaunu 

nosaukumu. N.Orleāns jautā vai varētu iepazīstināt ar Babītes novada pašvaldības 

darbiniekiem. A.Ence iepazīstina ar Veldzi Liepu -Attīstības daļas vadītāju, Daini 

Klauģi – teritorijas plānotāju un Ilzi Kamoliņu – projektu vadītāju.  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, 

A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis, 

A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Piekrist zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamā īpašuma “Piņķu ciems - 

4”, kadastra numurs 8048 003 0168, sastāvā esošās zemes vienības 7,49 ha platībā, 

sadalei. 

1. Apstiprināt nosacījumus Nr. zemes ierīcības projekta izstrādei (sk. 

Pielikumu). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 



 

Plkst. 11.13 deputāts J.Kazaks atgriežas sēžu zālē un piedalās turpmākajā balsošanā. 

 

28.§ 

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ozollejas”, kad. Nr. 8048 008 0230, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573, Vīkuļos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, 

I.Punculis, A.Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto 

detālplānojuma projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ozollejas”, 

kad. Nr. 8048 008 0230, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0573, 

Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plānotāju 

Svetlanu Buraku par detālplānojuma izstrādes vadītāju. 

3. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas no paziņojuma publicēšanas 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”. 

4. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Mārupes novada 

pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā (TAPIS). 

 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

29.§ 

Izslēgts no darba kārtības 

 

 

 

Plkst.11.16 deputāts A.Osītis atstāj sēžu zāli un turpmākajā balsošanā nepiedalās. 

 

 

30.§ 

30.1. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, 

O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 3 

balsis (A.Puide, N.Orleāns, J.Lībietis), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/


 

1.  Izsniegt izziņu SIA “Yolki”, reģistrācijas Nr. 40203325393, par piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamo īpašumu “Austrumi”, Babītes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra Nr. 80480070055, 0,4233 ha platībā.   

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz e-pasta 

adresi: t.chareichyk@gmail.com.  

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, 

Administratīvais akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

30.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, G.Ruskis, 

O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 3 

balsis (A.Puide, J.Lībietis, N.Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izsniegt izziņu SIA “Yolki”, reģistrācijas Nr. 40203325393, par piekrišanu iegūt 

īpašumā 2/36 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Parka aleja 4, 

Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 80480070828, 

0,4233 ha platībā.   

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz e-pasta 

adresi: t.chareichyk@gmail.com.  

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, 

Administratīvais akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

30.3. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, G.Ruskis, 

O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis,), „pret” nav, „atturas” 3 

balsis (A.Puide N.Orleāns, J.Kazaks), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

mailto:t.chareichyk@gmail.com
mailto:t.chareichyk@gmail.com


 

1.  Izsniegt izziņu Vladimiram Telašam, personas kods 270578-10507, par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Svetas”, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, kadastra Nr. 80480071167, 1,00 ha platībā.  

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: vatel@inbox.lv.  

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, 

Administratīvais akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

Plkst. 11.21 deputāts A.Osītis atgriežas sēžu zālē un piedalās turpmākajā balsošanā. 

 

 

30.4. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, A.Osītis, G.Ruskis, 

U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis,), „pret” nav, „atturas” 4 balsis 

(A.Puide N.Orleāns, O.Sorokins, J.Lībietis), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

   

1.  Atteikt izsniegt izziņu Nataļjai Popkovai, personas kods 020872-11520, par 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu “Vecūdri”, Salas pagasts, Mārupes 

novads, kadastra Nr. 80880020032, 0,8783 ha platībā.  

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: nataljapopkova7@gmail.com  

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, 

Administratīvais akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

30.5. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, 

D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis,), „pret” nav, „atturas” 5 balsis (A.Puide, 

mailto:vatel@inbox.lv
mailto:nataljapopkova7@gmail.com


 

O.Sorokins, J.Lībietis, N.Orleāns, J.Kazaks), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
   

1.  Izsniegt izziņu Andrey Sidoryn, Baltkrievijas Republikas pilsonim, personas 

kods 328752-43029, par piekrišanu iegūt īpašumā: 

1.1. Parka aleja 12, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 

80480070833, 0,1955 ha platībā; 

1.2. Parka aleja 12A, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr. 80480071102, 0,2301 ha platībā 

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz e-pasta 

adresi: gerclatvia@gmail.com.   

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, 

Administratīvais akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

30.6. 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, A.Osītis, G.Ruskis, 

U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 4 balsis 

(A.Puide, O.Sorokins, J.Lībietis, N.Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

   

1.  Izsniegt izziņu Vitalii Vydmidskyi, Ukrainas pilsonim, pases Nr. FE210282, 

izdota 2016. gada 25. februārī, par piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu 

Parka iela 9A-2, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 

80489001406.   

2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Pircējam uz Iesniegumā 

norādīto e-pasta adresi: komisarov.valery@gmail.com.   

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, 

Administratīvais akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 
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31.§ 

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu 

zemes gabalā ar kadastra numuru: 8048 003 0155 

Rīgas ielā 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis,), 

„pret” nav, „atturas” 2 balsis (I.Punculis, A.Puide), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Saskaņot SIA "Aperoni", reģistrācijas Nr. 40203320146, juridiskā adrese: 

Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecību novietnē zemes gabalā ar kadastra numuru: 

8048 003 0155, Rīgas ielā 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

laika periodā no lēmuma spēkā stāšanās brīža līdz 15.10.2021. 

2. Lēmumu paziņot SIA "Aperoni", reģistrācijas Nr. 40203320146, uz 

elektroniskās saziņas līdzekļa elektronisko pastu:  melnupe@gmail.com.  

3. Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu stājas spēkā 

ar tā paziņošanas brīdi. Ievērojot Paziņošanas likuma 9. panta otro daļu, 

dokuments, kas sūtīts pa elektronisko pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā 

darba dienā pēc tā nosūtīšanas. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, 

Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

Plkst. 11.31 deputāts O.Sorokins atstāj sēžu zāli un nepiedalās turpmākajā balsošanā.  

 

 

32.§ 

Par Mārupes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādes darba grupas izveidošanu 

Ziņo I.Krēmere 

 

Debatēs, jautājumos un atbildēs piedalās I.Krēmere, A.Ence, sēdes audio 

ieraksta laiks no 01:25:57 līdz 01:30:42. A.Ence jautā kas vēlas pieteikties darba 

grupā. Piesakās I.Dūduma un I.Punculis. I.Krēmere ierosina darba grupa iekļaut 

darbinieku - ģeotelpiskās informācijas speciālistu Gundaru Zdanovski. N.Orlēans 

ierosina, ka A.Puide arī varētu tikt iekļauts darba grupā, jo viņam ir liela pieredze. 

I.Krēmere saka, ka var dalībnieku skaitu darba grupā papildināt un ģeotelpiskās 

informācijas sistēmas speciālists varētu būt kā pieaicinātā persona. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis,), „pret” nav, „atturas” 2 balsis 

(I.Punculis, A.Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

mailto:melnupe@gmail.com


 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu 

projektu izstrādes darba grupu (turpmāk- Darba grupa) šādā sastāvā: 

1.1. Darba grupas vadītājs – Andrejs Ence, Mārupes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs; 

1.2. Mārtiņš Bojārs, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs; 

1.3. Valdis Kārkliņš, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

otrais vietnieks, Attīstības un vides jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs  

1.4. Kristaps Ločs, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors;  

1.5. Ilze Bērziņa, Mārupes novada pašvaldības domes deputāte; 

1.6. Aivars Osītis, Mārupes novada pašvaldības domes deputāts  

1.7. Līga Kadiģe, Mārupes novada pašvaldības domes deputāte  

1.8. Ira Dūduma, Mārupes novada pašvaldības domes deputāts  

1.9. Ivars Punculis, Mārupes novada pašvaldības domes deputāts  

1.10. Andris Puide, Mārupes novada pašvaldības domes deputāts 

1.11. Mārupes novada pašvaldības institūciju darbinieki:  

1.11.1. Ilze Krēmere (ar Darba grupas vadītāja vietnieka pilnvarām) 

1.11.2. Veldze Liepa,  

1.11.3. Dace Žīgure,  

1.11.4. Ilze Kamoliņa,  

1.11.5. Laima Levanoviča. 

2. Darba grupai turpināt darbu pie Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2022.-2034.gadam un Attīstības programmas izstrādes. 

3. Apstiprināt Darba grupas nolikumu saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes 2020.gada 30.septembra 

lēmumu Nr.13 (sēdes prot.Nr.19) “Par darba grupas izveidi jaunveidojamā 

novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādei” un ar 

minēto lēmumu apstiprināto Darba grupas nolikumu.  

5. Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektors. 
  

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

Sagatavoja teritorijas plānotāja D.Žīgure 

 

Lēmumā norādītie normatīvie akti ir spēkā   

un attiecināmi uz lēmumā minēto gadījumu.  

Juriste  G.Sušiņina 

 

 

Plkst. 11.32 deputāts O.Sorokins atgriežas sēžu zālē un piedalās turpmākajā balsošanā. 
 

  



 

33.§ 

Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 24. oktobra saistošo 

noteikumu Nr. 21 “Par Babītes novada simboliku” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Debatēs, jautājumos un atbildēs piedalās I.Bērziņa, A.Ence, O.Sorokins, 

J.Kazaks, N.Orleāns, I.Dūduma, sēdes audio ieraksta laiks no 01:31:05 līdz 01:39:03. 

I.Bērziņa jautā – kad tiks noņemti karogi un ceļa zīmes, jo daudzos novados ir jau 

uzliktas jaunās zīmes un karogi. A.Ence saka, ka zīmes, kas atrodas uz valsts autoceļiem 

ir valsts autoceļu kompetence. A.Ence lūdz izpilddirektoru sagatavot vēstuli valsts 

autoceļiem ar lūgumu mainīt zīmes. J..Kazaks ierosina uz lielajiem valsts nozīmes 

autoceļiem izvietot pagastu zīmes papildus novadu zīmēm. N.Orleāns jautā varbūt 

pašvaldības policijai sastādīt protokolu par to, ka nav nomainītas zīmes? A.Ence saka, 

ka visu šobrīd nevar uzreiz paspēt, bet būs spēkā jauni saistošie noteikumi un 

pašvaldība nosūtīs vēstuli valsts autoceļiem ar lūgumu nomainīt zīmes. 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, 

I.Punculis, A.Puide,), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

 apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4/2021 “Par Babītes novada pašvaldības 

domes 2012. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 “Par Babītes novada 

simboliku” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” (skat. pielikumu). 

 Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 4/2021 “Par Babītes novada pašvaldības 

domes 2012. gada 24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 “Par Babītes novada 

simboliku” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” un to paskaidrojuma rakstu triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

 Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

saistošos noteikumus Nr. 4/2021 “Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 

24. oktobra saistošo noteikumu Nr. 21 “Par Babītes novada simboliku” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem”” publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanos likuma “Par pašvaldībām” 

noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

 

Plkst.11.40 sēdes vadītajs A.Ence izsludina pārtraukumu. 

 

Plkst.11.57 atsāk sēdi. 
 

 

 

 



 

34.§ 

Par nolikuma “Par Babītes novada pašvaldības apbalvojumiem” atcelšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Debatēs, jautājumos, atbildēs piedalās A.Puide, I.Bērziņa, A.Ence, J.Lībietis, 

G.Sušiņina 01:56:39 līdz 02:05:57. A.Puide jautā kādu simboliku paredzēts turpmāk 

lietot? A.Ence saka, ka tas jālemj domei. I.Bērziņa jautā vai šobrīd atceļam tikai 

Babītes noteikumus. G.Sušiņina saka, ka laika gaitā atcels arī Mārupes novada un 

vēlāk visu izskatīs un apstiprinās no jauna. J.Lībietis ierosina apvienot-atcelt vecos un 

ieviest jaunos noteikumus. G.Sušiņina precizē, ka var gan atcelt, gan atstāt, jo visiem 

apbalvojumiem jebkurā gadījumā vajadzīgi domes lēmumi. 

 

Atklāti balsojot ar „par” nav balsis, “pret” 10 balsis (N.Antipenko, I.Punculis, 

O.Sorokins, I.Bērziņa, J.Kazaks, N.Orleāns, A.Osītis, J.Lagzdkalns, U.Šteinbergs, 

A.Ence), „atturas” 8 balsis (L.Kadiģe, I.Dūduma, M.Bojārs, J.Lībietis, G.Vācietis, 

D.Štrodaha, V.Kārkliņš, G.Ruskis), Mārupes novada pašvaldības dome  nolemj: 

 

Lēmums nav pieņemts. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

35.§ 

Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 27. septembra saistošo 

noteikumu Nr. 11 “Par Babītes novada zīmola izmantošanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” nav, deputāts A.Puide nebalso, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2021 “Par Babītes novada pašvaldības 

domes 2017. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Babītes novada zīmola 

izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” (skat. pielikumu). 

Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 5/2021 “Par Babītes novada pašvaldības domes 

2017. gada 27. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Babītes novada zīmola 

izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” un to paskaidrojuma rakstu triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

saistošos noteikumus Nr. 5/2021 “Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 27. 

septembra saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Babītes novada zīmola izmantošanu” atzīšanu 

par spēku zaudējušiem”” publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Saistošie noteikumi Nr. 5/2021 “Par Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 

27. septembra saistošo noteikumu Nr. 11 “Par Babītes novada zīmola izmantošanu” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem”” stājas spēkā pēc to publicēšanos likuma “Par 

pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 



 

36.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes pārstāvību Rīgas plānošanas reģiona 

Attīstības padomē 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Debatēs, jautājumos, atbildēs piedalās A.Puide, N.Orleāns, O.Sorokins, 

A.Osītis, sēdes audio ieraksta laiks no 02:07:12 līdz 02:13:13. N.Orleāns ierosina citu 

kandidātu pirmā vietnieka vietā. O.Sorokins jautā, varbūt Attīstības komitejas 

vadītājam jāpiedalās plānošanas reģiona padomē. A.Ence saka, ka tā ir domes 

kompetence, kuru personu atzīt par Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 

locekļa kandidātu. A.Osītis ierosina, ka virzām A.Enci, bet otro punktu no 

lēmumprojekta izslēdzam. Priekšlikums pieņemts. Notiek balsošana par otrā punkta 

izslēgšanu no lēmumprojekta. 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (O.Sorokins, G.Ruskis, I.Bērziņa, J.Kazaks, 

N.Orleāns, A.Osītis), „pret” 12 balsis (N.Antipenko, I.Punculis, V.Kārkliņš, 

D.Štrodaha, G.Vācietis, J.Lībietis, M.Bojārs, J.Lagzdkalns, I.Dūduma, U.Šteinbergs, 

L.Kadiģe, A.Ence), „atturas” 1 balsis (A.Puide), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

Ierosinājums izslēgt otro punktu no sagatavotā lēmumprojekta nav pieņemts. 

 

Plkst. 12.14 deputāts A.Puide atstāj sēžu zāli un turpmākajā balsošanā nepiedalās.  

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Punculis, V.Kārkliņš, 

D.Štrodaha, G.Vācietis, J.Lībietis, M.Bojārs, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, U.Šteinbergs, 

L.Kadiģe, A.Ence), „pret” 3 balsis (I.Bērziņa, N.Orleāns, O.Sorokins), „atturas” 2 

balsis (G.Ruskis, J.Kazaks), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Enci par 

Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa kandidātu. 

2. Piešķirt Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam 

vietniekam Mārtiņam Bojāram tiesības piedalīties Rīgas plānošanas reģiona Attīstības 

padomes sēdēs ar padomes locekļa tiesībām un pilnvarām Mārupes novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja Andreja Ences prombūtnes laikā. 

3. Atļaut Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem 

papildus pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumiem un Mārupes novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Mārtiņam Bojāram papildus 

pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata pienākumiem, pildīt Rīgas 

plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļa amata pienākumus, atbilstoši likuma 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 

16. punktam, 4. panta otrajai daļai, 7. panta ceturtās daļas 2. punkta b) apakšpunktam, 

8.1 panta pirmajai daļai.  

4. Lēmuma norakstu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

Plkst. 12.14 deputāts I.Punculis iziet no sēžu zāles un turpmākajā balsošanā 

nepiedalās. 

 



 

37.§ 

Par  jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins), 

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

 

No 2021.gada 1.septembra Mārupes pamatskolā izveidot jaunas amata vietas: 

1. trīs amata vietas skolotāja palīgs (profesijas kods 5312 01) 29.saime, I līmenis, 

4.mēnešalgu grupa. 

2. vienu amata vietu audiologopēds (profesijas kods 2266 01) 5.1.saime, III 

līmenis, 10.mēnešalgu grupa. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienu lapu. 

 

 

Plkst. 12.15 deputāts I.Punculis atgriežas sēžu zālē piedalās turpmākajā balsošanā. 

 

 

38.§ 

38.1. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt Artūram Skadiņam, personas kods 180405-24657, finansiālu atbalstu 

360.00 euro (trīs simti sešdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa 

dalību  vasaras nometnē Igaunijā, Tartu apgabalā, Madsa, 2021.gada augustā, 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 pašavaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo 

līgumu ar Artūra Skadiņa, personas kods 180405-24657, likumisko pārstāvi (tēvu) 

Ojāru Skadiņu, personas kods 070470-10313. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt Artūra Skadiņa, 

personas kods 180405-24657, likumiskajam pārstāvim Ojāram Skadiņam, personas 

kods 070470-10313, uz kontu A/S “Luminor banka”, Nr. LV76RIKO0001301571897, 

likumā noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. Artūra Skadiņa, personas kods 180405-24657, likumiskajam pārstāvim Ojāram 

Skadiņam, personas kods 070470-10313, nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši 

tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā, iesniedzot 

pašvaldībā 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, Artūra 

Skadiņa, personas kods 180405-24657, likumiskajam pārstāvim Ojāram Skadiņam, 



 

personas kods 070470-10313, ir pienākums atmaksāt Mārupes novada pašvaldībai 

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). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

38.2. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Guntis Ruskis 

paziņo, ka nepiedalās balsošanā. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), 

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

 

1.Piešķirt Ralfam Domorackim, personas kods 050309-20610, finansiālu 

atbalstu 180 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX 

sacensībās 2021.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 pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo 

līgumu ar Ralfa Domoracka, personas kods 050309-20610, likumisko pārstāvi (māti) 

Gitu Domoracku, personas kods 180181-12875, un biedrību “BMX Riga”, 

Nr.40008270760. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai 

“BMX Riga”, Nr.40008270760, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. Ralfa Domoracka, personas kods 050309-20610, likumiskajai pārstāvei 

(mātei) Gitai Domorackai, personas kods 180181-12875, un biedrībai “BMX Riga”, 

Nr.40008270760, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā 

kārtībā iesniedzot pašvaldībā 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 Ralfa 

Domoracka, personas kods 050309-20610, likumiskajai pārstāvei (mātei) Gitai 

Domorackai, personas kods 180181-12875, un biedrībai “BMX Riga”, 

Nr.40008270760, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

pašvaldībai 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). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 



 

38.3. 

Par finansiālu atbalstu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

  

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Guntis Ruskis 

paziņo, ka nepiedalās balsošanā. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), 

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

 

1.Piešķirt Markusam Domorackim, personas kods 050309-20629, finansiālu 

atbalstu 180 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX 

sacensībās 2021.gadā, saskaņā ar iesniegto 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 pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo 

līgumu ar Markusa Domoracka, personas kods 050309-20629, likumisko pārstāvi 

(māti) Gitu Domoracku, personas kods 180181-12875, un biedrību “BMX Riga”, 

Nr.40008270760. 

3.Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai 

“BMX Riga”, Nr.40008270760, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4.Markusa Domoracka, personas kods 050309-20629, likumiskajai pārstāvei 

(mātei) Gitai Domorackai, personas kods 180181-12875, un biedrībai “BMX Riga”, 

Nr.40008270760, 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 Markusa 

Domoracka, personas kods 050309-20629, likumiskajai pārstāvei (mātei) Gitai 

Domorackai, personas kods 180181-12875, un biedrībai “BMX Riga”, 

Nr.40008270760, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

pašvaldībai 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). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

39.§ 

Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 



 

 

1. Iedalīt 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) nodibinājumam “Latvijas 

Olimpiskā burāšanas skola", reģistrācijas Nr. 40008126530, Mārupes novadā 

deklarētā iedzīvotāja, sportista Dāvja Mazā, personas kods 170505-24744, 

dalībai Pasaules čempionātā burāšanā Itālijā un Šveicē 2021.gadā, un transporta 

izdevumu segšanai uz/no sacensību vietas. 

2. Minēto summu iedalīt, no 2021. gada pašvaldības budžeta sadaļas dotācijas 

sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000) un pārskaitīt, 

nodibinājuma “Latvijas Olimpiskā burāšanas skola”, reģistrācijas 

Nr. 40008126530, A/S Swedbank kontā Nr. LV85HABA0551030717126, pēc 

attiecīga iesnieguma un izdevumu attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai 

pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu: kases čeki, vai stingrās 

uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka, kur maksājuma mērķis 

atbilst šai lēmumā piešķirtajam finansējuma mērķim un maksājuma veicējs 

attiecīgā biedrība vai gadījumā, ja maksājuma veicējs ir cita persona, tad 

biedrības apliecinājums uz maksājuma apliecinājuma dokumenta, ka tajā 

uzrādītā izdevumu apmaksa ir attiecināma un atbilstoša šai lēmumā piešķirtajam 

finansējuma mērķim, reģistrēšanas Mārupes novada pašvaldībā. 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

40.§ 

Par Latvijas 3x3 basketbola čempionāta posma organizēšanu Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2021.gada septembrī 

Ziņo M.Bojārs 

 

Debatēs, jautājumos un atbildēs piedalās O.Sorokins, G.Sušiņina, A.Ence, 

J.Kazaks, G.Ruskis, L.Kadiģe, A.Osītis, N.Orleāns, J.Lībietis,  sēdes audio ieraksta 

laiks no 02:16:28 līdz 02:35:45. O.Sorokins jautā, ka, iespējams, Latvijas basketbola 

savienība šo čempionātu organizē. Vajadzētu sazināties un noskaidrot. G.Sušiņina 

skaidro, ja pašvaldībā būtu vērsusies federācija, un jautājums būtu pārrunāts, protams, 

pašvaldība var maksāt biedru naudu, bet šis jautājums nekad tādā līmenī nav skatīts. 

Šis ir privātpersonas ierosinājums un tāpēc tiek taisīts konkurss. A.Ence saka, ka Babītē 

arī ir pieredze ar šāda veida konkursu rīkošanu un pašvaldība dod līdzfinansējumu 

federācijai. M.Bojārs saka, ka ir saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību kādā tiek 

piešķirts finansējums, tad, kad runāsim par jaunu saistošo noteikumu veidošanu, tad 

arī lemsim un domāsim kā turpmāk atbalstīt sportiskās aktivitātes novadā. G.Ruskis 

vēlas precizēt, kas sastādīja sarakstu ar nepieciešamajām lietām? Un, ja ir iespēja 

vienkāršot, vēlams to darīt. L.Kadiģe aicina atbalstīt lēmumprojektu un iziet šo 

procedūru, ņemot vērā, ka šobrīd ir saistošie noteikumi, pēc kuriem darbojamies. 

N.Orleāns saka, ka nepārdomāts lēmums. A.Ence aicina pieņemt lēmumu. O.Sorokins 

saka, ka varam pieņemt šo lēmumu, un, ja ir labāks risinājums, šo lēmumu atcelt. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (N.Antipenko, M.Bojārs, I.Dūduma, A.Ence, 

L.Kadiģe, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, 

D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 3 balsis 

(I.Bērziņa, N.Orleāns, J.Kazaks),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 



 

1. Atzīt, ka Latvijas 3*3 basketbola viena čempionāta posma organizēšana Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā ir nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt, ka Latvijas 3*3 basketbola viena čempionāta posma Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā organizēšanai līdzfinansējums atbalsta veidā no 

Mārupes novada domes budžeta ir līdz 5000,00 euro (pieci tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 

Latvijas 3*3 basketbola čempionāta” viena posma organizēšanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2021.gada septembrī Mārupes novada iedzīvotājiem ”, 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes izpilddirektoram organizēt konkursu 

par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas 3*3 basketbola 

čempionāta viena posma organizēšanai Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2021.gada septembrī dažādu vecumu grupām, atbilstoši Pasākuma 

organizēšanas prasībām saskaņā ar 1.pielikumu. 

3. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2021.gada 2.augusta līdz 2021.gada 

31.augustam. 

4. Informāciju publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz desmit lapām. 

 

41.§ 

Par grozījumu veikšanu Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. 

gadiem Rīcības un investīciju plānā 2021. - 2023. gadiem 

Ziņo I.Kamoliņa 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus “Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. 

gadiem Rīcības un investīciju plānā 2021.- 2023.gadiem” un precizēt projekta 

“Babītes ielas posma pārbūve un gājēju ietves izbūve Babītē, Babītes pagastā” 

kopējās realizācijas izmaksas 334 143,52 EUR apmērā; 

2. Veikt grozījumus “Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. 

gadiem Rīcības un investīciju plānā 2021.- 2023.gadiem” un precizēt projekta 

“Gājēju – veloceliņa un apgaismojuma izbūve Gravu ielas posmā no valsts 

vietējā autoceļa V10 Babītes stacija – Vārnukrogs līdz Žubīšu ielai, Spilvē, 

Babītes pagastā” kopējās realizācijas izmaksas 249 591,36 EUR apmērā; 

3. Veikt grozījumus “Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. 

gadiem Rīcības un investīciju plānā 2021.- 2023.gadiem” un precizēt  

projekta “Gājēju ietves un apgaismojuma Kleistu ielas posmā no Stropu ielas 

līdz Alstu ielai, Spilvē, Babītes pagastā, Babītes novadā izbūve” kopējās 

realizācijas izmaksas 171 783,26 EUR apmērā; 

4. Sniegt pozitīvu atzinumu par lēmuma pielikumā iekļauto precizēto pozīciju 

sarakstu (skat. 1.pielikums) 

5. Aktualizēto “Babītes novada Attīstības programmas 2015.-2020. gadiem 

Rīcības un investīciju plānu 2021.-2023. gadiem” ievietot Teritorijas 

http://www.marupe.lv/


 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības interneta 

vietnē www.marupe.lv. 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

 

42.§ 

Par 2021. gada 1.jūnija nodomu protokola Nr.2-8.1/21/272-LI izbeigšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt 2021. gada 1.jūnija nodomu protokola Nr.2-8.1/21/272-LI darbību ar 

2021. gada 2. augustu. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības juristiem sagatavot un noslēgt vienošanos par 

nodomu protokola izbeigšanu. 

3. Lēmumu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesniedzējam uz e-pasta adresi: 

vinnijs@sandini.lv. 

4. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo 

daļu, stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, 

Administratīvais akts apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 

1007. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

 

43.§ 

Par valsts budžeta dotācijas pieprasīšanu administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai 

Ziņo K.Ločs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos 

informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izdevumus pa izdevumu sadalījumu 

kārtējos un kapitālajos izdevumos: 

 
Nr.p.k. Izdevumu pozīcija Summa EUR ar PVN 

 

 

Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju izdevumi 

 

 Kārtējie izdevumi:  

http://www.marupe.lv/
mailto:vinnijs@sandini.lv


 

1. Lietotāju licenču noma uz gadu Microstrategy 

- budžeta plānošanas programmai 

10 454.40 

2. Programmatūras koda uzturēšana - 

Microstrategy - budžeta plānošanas 

programmai 

2 299.00 

3. Horizon programmas koda uzturēšana gadam 34 122.00 

4. Horizon datu imports 13 733.50 

5. Vienota e-pastu sistēma apvienotajā 

pašvaldībā sigmanet.lv 

2 000.00 

6. HORIZON programmas konsultācijas 1 391.50 

7. ZZ DATS programmu datu bāzu apvienošana 

jaunajos datu centros apvienotajā pašvaldībā 

51 473.40 

8. Lietotāju licenču iegāde un licenču 

uzturēšanu gadam Doclogix – dokumentu 

procesu vadības sistēmai 

33 341.55 

 KOPĀ 148 815.35 EUR 

 

2. Mārupes novada pašvaldībai līdz 2021.gada 2.augustam sagatavot un iesniegt Valsts 

reģionālās attīstības aģentūrā pieteikumu valsts mērķdotācijas saņemšanai 

administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos 

izdevumus par summu 131 822 euro. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors K.Ločs. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

      

44.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

apstiprināšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības administratīvi teritoriālās struktūras 

projektu saskaņā ar pielikumu un izmantot pašvaldības turpmākajā darbā, veidojot 

Mārupes novada pašvaldības administratīvi teritoriālo struktūru.  
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

45.§ 

Par finansiālu atbalstu sportistei 

Ziņo M.Bojārs 

 

Pildot likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību 

amatpersonu darbā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, Guntis Ruskis 

paziņo, ka nepiedalās balsošanā. 



 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), 

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

 

1. Piešķirt Lindai Vīksnei, personas kods 281113-27028, finansiālu atbalstu 142,00 

euro (viens simts četrdesmit divi euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti 

ar sportistes dalību BMX sacensībās 2021.gadā Latvijā, saskaņā ar iesniegto 

izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu 

ar Lindas Vīksnes, personas kods 281113-27028, likumisko pārstāvi (māti) Līvu 

Vīksni, personas kods 121185-11286 un biedrību “Mārupes BMX klubs”, 

reģ.Nr.40008158108. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai 

“Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr.40008158108, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. Lindas Vīksnes, personas kods 281113-27028, likumiskajai pārstāvei Līvai 

Vīksnei, personas kods 121185-11286, un biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ. 

Nr.40008158108, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā 

atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā atskaiti par tā izlietošanu.  

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

piešķiršanas mērķim (lēmuma 1. punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots 

vispār, Lindas Vīksnes, personas kods 281113-27028, likumiskai pārstāvei 

(mātei) Līvai Vīksnei, personas kods 121185-11286, un biedrībai “Mārupes 

BMX klubs”, reģ. Nr.40008158108, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi 

atmaksāt Mārupes novada pašvaldības 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). 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz četrām lapām. 

 

 

46.§ 

Par nekustamā īpašuma Dāliju iela 11, Mārupē, Mārupes pag., Mārupes nov., 

kadastra Nr.8076 007 0693, daļas aptuveni 0,1045 ha platībā pieņemšanu 

dāvinājumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Dāliju iela 11, Mārupē, Mārupes pag., 

Mārupes nov., kadastra Nr.8076 007 0693, daļas aptuveni 0,1045 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot 

zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Staņislava 



 

Hmeļņicka, personas kods 090637-12357, ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās 

noslēgšanu starp Mārupes novada pašvaldību un Staņislavu Hmeļņicki, 

personas kods 090637-12357, paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma 

īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, 

ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai segt izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Dāliju iela 

11, Mārupē, Mārupes pag., Mārupes nov., kadastra Nr. 8076 007 0693, daļas 

aptuveni  0,1045 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 kadastrālo uzmērīšanu un 

reģistrāciju zemesgrāmatā.  

 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 
 

 

47.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes īpašumā esošo 200/8200 domājamo daļu 

no nekustamā īpašuma - zemes gabala Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 007 0999, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu 

par noteikto cenu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt Larisai Valijai Gavrilovai, personas kods 181152-10602, 200/8200 

domājamās daļas no zemes vienības, kadastra apzīmējums 8076 007 0999, kas 

ietilpst nekustamā īpašuma Beržu iela 5, Mārupe, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8076 007 0999, sastāvā, par summu 857 euro (astoņi simti piecdesmit septiņi 

euro) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt Larisu Valiju Gavrilovu, personas kods 181152-

10602, nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes 

novada pašvaldību. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam slēgt nekustamā 

īpašuma Beržu iela 5, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0999, 

sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 8076 007 0999, 

200/8200 domājamo daļu pirkuma līgumu ar Larisu Valiju Gavrilovu personas 

kods 181152-10602.   

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz trīs lapām. 

 

 

Plkst. 12.46 deputāts J.Kazaks atstāj sēžu zāli un turpmākajā balsošanā nepiedalās. 

 



 

48.§ 

Par iepirkuma “Elektroenerģijas piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu 

Ziņo K.Ločs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, 

A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), 

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

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam 

organizēt iepirkumu “Elektroenerģijas piegāde”. 

 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: 

 

Guntars Igaunis 

Normunds Kārklis 

Uldis Bārdulis 

 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

 

Plkst. 12.48 deputāts J.Kazaks atgriežas sēžu zālē un piedalās turpmākajā balsošanā. 
 

 
 

49.§ 

Par izmaiņām Iepirkuma komisijas, kas nodrošina iepirkumu veikšanu Babītes 

un Salas pagastu iestāžu vajadzībām, sastāvā 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, N.Orleāns, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izmaiņas Babītes novada pašvaldības izveidotās pastāvīgas 

iepirkuma komisijas sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs - izpilddirektora vietniece Elfa Sloceniece   

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - deputāts Aivars Osītis  

Komisijas loceklis - ekonomiste Ilze Laure 

2. Uzdot iepirkuma komisijai nodrošināt centralizētu iepirkumu veikšanu 

Babītes un Salas pagastu iestāžu vajadzībām līdz 2021.gada 31.decembrim.  

 
 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 



 

50.§ 

Par Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr.2 „Par Babītes novada 

pašvaldības komisijās strādājošo darba samaksu” atcelšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, 

N.Orleāns, A.Osītis, G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, 

I.Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atcelt ar 2021.gada 1.augustu Babītes novada pašvaldības noteikumus Nr.2 

„Par Babītes novada pašvaldības komisijās strādājošo darba samaksu”, kas apstiprināti 

ar Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.februāra lēmumu Nr.22 (sēdes 

prot.Nr.5).  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 
 

 

51.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības pārstāvju dalību Latvijas Pašvaldību 

savienības kongresā 

Ziņo M.Bojārs 
 

 N.Orleāns ierosina, ka M.Bojāra vietā varētu deleģēt A.Osīti. A.Ence aicina 

balsot par izvirzīto priekšlikumu. 

 Atklāti balsojot ar 5 balsīm “par” (O.Sorokins, G.Ruskis, I.Bērziņa, J.Kazaks, 

N.Orleāns), ar 12 balsim “pret”(N.Antipenko, I.Punculis, J.Kazaks, A.Osītis, 

V.Kārkliņš, D.Štrodaha, J.Lībietis, M.Bojārs, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, U.Šteinbergs, 

L.Kadiģe, A.Ence), ar 1 balsi “atturas” (G.Vācietis), Mārupes novada pašvaldības 

dome  nolemj: 

 N.Orleāna priekšlikums pilnvarot A.Osīti dalībai Latvijas Pašvaldību 

savienības kongresā noraidīts. 

 

  Atklāti balsojot ar  14 balsīm “par” (N.Antipenko, I.Punculis, J.Kazaks, 

A.Osītis, V.Kārkliņš, G.Vācietis, D.Štrodaha, J.Lībietis, M.Bojārs, I.Dūduma, 

J.Lagzdkalns, U.Šteinbergs, L.Kadiģe, A.Ence), ar 1 balsi “pret” (N.Orleāns), ar 3 

balsīm “atturas” (O.Sorokins, G.Ruskis, I.Bērziņa), Mārupes novada pašvaldības 

dome  nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam 

Encem piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresā un biedru sapulcē, kas 

notiks 2021. gada 2021. gada 20.augustā Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, 

Salacgrīvā. 

2. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmo 

vietnieku Mārtiņu Bojāru piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresā un 

biedru sapulcē, kas notiks 2021. gada 2021. gada 20.augustā Salacgrīvas kultūras namā, 

Ostas ielā 3, Salacgrīvā. 



 

3. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības deputāti Līgu Kadiģi piedalīties 

Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2021. gada 

2021. gada 20.augustā Salacgrīvas kultūras namā, Ostas ielā 3, Salacgrīvā. 

4. Segt no Mārupes novada pašvaldības budžeta dalības maksu 135,00 

euro (viens simts trīsdesmit pieci euro) apmērā (45 euro par katru) par Mārupes novada 

pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences, Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja pirmā vietnieka Mārtiņa Bojāra un Mārupes novada pašvaldības 

deputātes Līgas Kadiģes dalību Latvijas Pašvaldību savienības 31. kongresā un biedru 

sapulcē, kas notiks 2021. gada 2021. gada 20.augustā Salacgrīvas kultūras namā, Ostas 

ielā 3, Salacgrīvā.  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 
 

Plkst. 12.54 deputāts N.Orleāns atstāj sēžu zāli. 

Plkst. 13.04 deputāts N.Orleāns atgriežas sēžu zālē.  
 

 

 

52.§ 

Par Babītes un Salas pagastu pārvaldes izveidošanu 

Ziņo K.Ločs 

 

Debatēs, jautājumos un atbildēs piedalās A.Osītis, A.Ence, K.Ločs, I.Bērziņa, 

J.Kazaks, D.Štrodaha, G.Ruskis, sēdes audio ieraksta laiks no 02:52:06 līdz  03:10:05. 

A.Osītis jautā kad Mārupes pašvaldības policija varētu uzsākt darbību Babītes 

un Salas pagastos? K.Ločs atbild, ka plānots ar oktobra mēnesi. A.Osītis jautā vai 

veidojot šādu pārvaldi nebūtu jābūt skaidri definētām funkcijām kādas šī pārvaldes 

veiks, kādus pakalpojumus iedzīvotāji varēs saņemt? Sabiedrībai, no tādas struktūras, 

kāda tā ir radīta šobrīd, īsti ieguvuma nebūs, vēl jo vairāk ņemot vērā to, ka 

sabiedriskās kārtības daļa oktobrī tiks ieintegrēta darbinieku līmeni Mārupes 

pašvaldības policijā, rezultātā pārvalde sastāvēs no diviem klientu apkalpošanas 

darbiniekiem un Administratīvās inspekcijas trīs darbiniekiem. Iespējams, ka 

Administratīvā inspekcija ir jāatstāj. K.Ločs saka, ka ir pārejas periods un likums 

nosaka, ka pagastu pārvaldei jābūt.  A.Osītis jautā – vai Babītes novada pašvaldība ir 

pārkāpusi likumu, jo mums nebija Salas pagasta pārvalde. A.Ence atbild, ka nebija 

vajadzība, bet šobrīd likumā ir pastiprināti akcentēts, ka jābūt pagastu pārvaldei, kas 

nodrošinās likumā minētās funkcijas. G.Ruskis jautā vai pārvaldei būs funkcijas, kuras 

nevarēs pārvalde nodrošināt. A.Ence saka, ka visas funkcijas, kuras minētas likumā, 

pārvaldei būs jānodrošina. D.Štrodaha jautā vai 40 minūšu laikā varēs nokļūt uz 

administratīvo centru. A.Osītis saka, ka no Salas līdz Piņķiem nevar 40 minūšu laikā 

tikt ar sabiedrisko transportu. I.Bērziņa saka, ka svarīgi lai tiek apkalpoti iedzīvotāji. 

A.Osītis jautā cik tālu ir pavirzījies process par klientu apkalpošanas centra izveidi? 

E.Sloceniece atbild, ka finansējums no valsts ir jau piešķirts un 1.oktobris ir termiņš. 

Centra izveide šobrīd ir procesā.    

 

Atklāti balsojot ar  12 balsīm “par” (N.Antipenko, I.Punculis, V.Kārkliņš, 

D.Štrodaha, G.Vācietis, J.Lībietis, M.Bojārs, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, U.Šteinbergs, 

L.Kadiģe, A.Ence), ar 4 balsīm “pret” (A.Osītis, N.Orleāns, J.Kazaks, I.Bērziņa), ar 2 

balsīm “atturas” G.Ruskis, O.Sorokins), Mārupes novada pašvaldības dome  nolemj: 



 

 

1. Izveidot Mārupes novada pašvaldības iestādi “Salas un Babītes pagastu 

pārvalde” un apstiprināt tās nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1 

2. Apstiprināt Salas un Babītes pagastu pārvaldes amatu sarakstu  saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Administratīvās 

inspekcijas nolikumu, kas apstiprināts ar  Babītes novada pašvaldības 

domes  28.10.2020. lēmumu (protokols Nr.20, 35.§).  

4. Atzīt par spēku zaudējušu  Babītes novada pašvaldības Sabiedriskās 

kārtības daļas nolikumu, kuru apstiprināja Babītes novada pašvaldības 

izpilddirektore V.Pūķe 2010.gada 16.decembrī.  

5. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 

1.septembrim veikt Darba likumā paredzētas darbības darba tiesisko 

attiecību saglabāšanai, grozīšanai vai izbeigšanai saskaņā ar amatu sarakstu 

atbilstoši pielikumam Nr.2.  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz deviņām lapām. 

 

 

Plkst. 13.11 deputāts N.Orleāns atstāj sēžu zāli un turpmākajā balsošanā nepiedalās. 
 

 

 

53.§ 

Par Centrālās administrācijas izveidošanu 

Ziņo K.Ločs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, G.Ruskis, 

U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 

nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Mārupes novada pašvaldības iestādi “Centrālā administrācija” un 

apstiprināt tās nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

2. Apstiprināt Centrālās administrācijas amata  sarakstu  saskaņā ar pielikumu 

Nr.2. 

3. Apstiprināt likvidējamo amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.3.  

4. Babītes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības: Dzimtsarakstu 

nodaļa tupina darboties saskaņā ar Babītes novada domes 2010.gada 24.marta sēdes 

lēmumu (protokols Nr.4, 3§) apstiprināto Babītes novada Dzimtsarakstu nodaļas 

nolikumu,  Būvvalde turpina darboties saskaņā ar Babītes novada pašvaldības 

Būvvaldes nolikumu, kas apstiprināts 2020.gada 31.augustā, Pašvaldības nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas daļa, turpina darboties saskaņā ar Nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas daļas nolikumu, kas apstiprināts 2015.gada 2.novembrī, kā arī visas 

iestādes kopā turpina darboties saskaņā ar Babītes novada pašvaldības Administrācijas 

nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada domes 2009.gada 16.decembra sēdē, 

protokols Nr. 10,23.§, lai nodrošinātu tām piekritīgu  funkciju izpildi Babītes un Salas 

pagastu administratīvajās teritorijā. Pārējā daļā  atzīt par spēku zaudējušu Babītes 

novada pašvaldības Administrācijas nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada 

domes 2009.gada 16.decembra sēdē, protokols Nr. 10,23.§. 



 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes administrācijas nolikumu, 

kas apstiprināts ar  Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra sēdes Nr.8 lēmumu 

Nr.39 (prot.Nr.8.).  

6. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes Iepirkumu nodaļas nolikumu, 

kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016.gada  27. aprīļa  sēdes Nr. 5 lēmumu 

Nr. 39 (prot.Nr.5). 

7. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes Juridiskās nodaļas nolikumu, 

kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa  sēdes Nr. 5  lēmumu 

Nr. 38 (prot.Nr.5).  

8. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes Attīstības nodaļas nolikumu, 

kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa  sēdes Nr. 5  lēmumu 

Nr. 6(prot.Nr.5).  

9. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa  

sēdes Nr. 5  lēmumu Nr. 41 (prot.Nr.5). 

10.  Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Finanšu un 

grāmatvedības nodaļas nolikumu, kas apstiprināts 2015.gada 17.jūnijā. 

11. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Attīstības  

nodaļas nolikumu, kas apstiprināts 2020.gada 31.augustā. 

12. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Iepirkumu daļas 

nolikumu, kas apstiprināts 2020.gada 1.septembrī. 

13. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Vadības atbalsta 

daļas nolikumu, kas apstiprināts 2019.gada 1.februārī. 

14. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Kancelejas 

nolikumu, kas apstiprināts 2015.gada 28.janvārī.  

15. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 

1.septembrim veikt Darba likumā paredzētas darbības darba tiesisko attiecību 

saglabāšanai, grozīšanai vai izbeigšanai saskaņā ar pielikumā Nr.2 un Nr.3 

pievienotajiem personāla sarakstiem.  
 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz sešpadsmit lapām. 

 

 

54.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes pārstāvību Rīgas metropoles areāla 

sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, G.Ruskis, 

U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 

nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības Administrācijas Attīstības nodaļas 

vadītāju Ilzi Krēmeri pārstāvēt Mārupes novada pašvaldību Rīgas metropoles 

areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupā. 

2. Mārupes novada pašvaldības Administrācijas Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes 

Krēmeres prombūtnes laikā, pilnvarot Mārupes novada pašvaldības Attīstības 



 

nodaļas plānotāju Veldzi Liepu pārstāvēt Mārupes novada pašvaldību Rīgas 

metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupā.  

3. Lēmuma norakstu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 

 

55.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā “Pierīgas partnerība” 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (N.Antipenko, M.Bojārs, I.Dūduma, A.Ence, 

L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, U.Šteinbergs, 

D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 2 balsis 

(G.Ruskis, I.Bērziņa), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas 

projektu vadītāju Zani Zvejnieci pārstāvēt Mārupes novada pašvaldības domi biedrībā 

“Pierīgas partnerība”. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

56.§ 

Mārupes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

“Stāvlaukums”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra numurs 

8048 003 1780, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8048 003 1725, 593 m2 

platībā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo A.Ančevskis 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, I.Dūduma, 

A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, G.Ruskis, 

U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 

nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Stāvlaukums”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra numurs 8048 003 

1780, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 8048 003 1725, 593 m2  platībā izsoles 

rezultātus. 

2. Atzīt par nekustamā īpašuma ieguvēju (Izsoles uzvarētāju) – SIA “ANVIS”, 

reģistrācijas Nr.40002058921, juridiskā adrese: Sila iela 9-8,  Babīte, Babītes pag., 

Mārupes nov., LV-2101. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam A.Encem septiņu 

dienu laikā slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Stāvlaukums”, Piņķos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra numurs 8048 003 1780, zemes vienības ar  kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1725, 593 m2  platībā pārdošanu – SIA “ANVIS”, reģistrācijas 

Nr.40002058921, par pirkuma maksu  11 100,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens 

simts euro, 00 centi). 

 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz divām lapām. 



 

57.§ 

Izslēgts no darba kārtības 

 

 

 

58.§ 

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Babītes pagasta un Salas pagasta 

teritorijā 

Ziņo A.Ence  

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pilnvarot novada pašvaldības domes priekšsēdētāju (prombūtnes laikā 

priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda priekšsēdētāja pienākumus) parakstīt izziņu par 

atteikumu izmantot nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības, ja atsavināmais 

nekustamais īpašums atrodas Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijā, un nav 

nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas. 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

59.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes deputāta ievēlēšanu Finanšu 

pastāvīgajā komitejā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21. panta pirmās 

daļas 10. punktu, atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, 

G.Ruskis, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, O.Sorokins, I.Punculis), „pret” nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ievēlēt Finanšu  komitejā deputātu  Ivaru Punculi.  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

60.§ 

Par Mārupes novada pašvaldības domes deputāta ievēlēšanu Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta lietu jautājumu pastāvīgajā komitejā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

A.Ence paziņo, ka kandidāts darbam komitejā tiek izvirzīts I.Punculis. A.Osītis 

izvirza N.Orleānu.  

A.Ence lūdz balsot par kandidātiem izvirzīšanas secībā. 



 

Balsojums par I.Puncuļa ievēlēšanu Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu 

jautājumu komitejā: 14 balsis „par” (N.Antipenko, I.Punculis, O.Sorokins, I.Bērziņa, 

V.Kārkliņš, D.Štrodaha, G.Vācietis, J.Lībietis, M.Bojārs, I.Dūduma, J.Lagzdkalns, 

U.Šteinbergs, L.Kadiģe, A.Ence). 

Balsojums par N.Orleāna ievēlēšanu Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu 

jautājumu komitejā:2 balsis „par” (J.Kazaks, A.Osītis). 

 

Saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 20.panta pirmo daļu, 21. panta pirmās 

daļas 10. punktu, atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Punculis, 

O.Sorokins, I.Bērziņa, V.Kārkliņš, D.Štrodaha, G.Vācietis, J.Lībietis, M.Bojārs, 

I.Dūduma, J.Lagzdkalns, U.Šteinbergs, L.Kadiģe, A.Ence), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Ievēlēt Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejā 

deputātu Ivaru Punculi.  

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz vienas lapas. 

 

 

61.§ 

Par saistošo noteikumu „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 

apvienotā budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu 

Ziņo L.Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (N.Antipenko, I.Bērziņa, M.Bojārs, 

I.Dūduma, A.Ence, L.Kadiģe, J.Kazaks, V.Kārkliņš, J.Lagzdkalns, J.Lībietis, A.Osītis, 

O.Sorokins, U.Šteinbergs, D.Štrodaha, G.Vācietis, I.Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 

balss (G.Ruskis), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6/2021  

„Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada apvienotā 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. 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

4.1. Babītes novada pašvaldības 2021.gada 29.janvārī domes apstiprinātos 

saistošos noteikumus Nr.1 “Par Babītes pašvaldības 2021.gada budžeta 

apstiprināšanu”; 

4.2. Mārupes novada domes 2020.gada 22. decembra sēdē Nr.22 ar lēmumu 

Nr.32 apstiprinātos saistošos noteikumus Nr.29/2020 “Par Mārupes pašvaldības 

2021.gada budžeta apstiprināšanu”. 

 

 

Lēmums domes sēdes protokola pielikumā uz astoņdesmit piecām lapām. 

 



 

 

Sēde tiek paziņota par slēgtu plkst. 13.30 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Andrejs Ence 

 

 

Pašvaldības administrācijas  

Kancelejas sekretāre       Anda Ozoliņa 

 

 


