DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Mārupes novadā

2021.gada 11.augustā

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, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis
Sēdē nepiedalās deputāts Andris Puide (attaisnojošs iemesls)
Sēdē piedalās:
izpilddirektora vietniece Elfa Sloceniece
Sēdē piedalās darbinieki:
Gaļina Sušiņina, Ilze Krēmere, Veldze Liepa, Lauma Erdmane, Svetlana Buraka, Ainārs
Kravals.
Sēdi protokolē:
Administrācijas kancelejas pārzine Kristīne Štrāla
Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut darba kārtībā lēmumprojektus:
Nr.33 Par zemes iegūšanu īpašumā (3 gab.)
Nr.34 Par Babītes un Salas pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Nr.35 Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Nr.36 Par domes priekšsēdētāja vietnieka V.Kārkliņa iesnieguma izskatīšanu
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš
Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis
Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
Papildināt darba kārtību ar 33.-36.darba kārtības punktiem.
Darba kārtība:
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu
3. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (1gab.)
4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (1 gab.)
5. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Čakaiņu ielai, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā
6. Par adreses piešķiršanu (2gab.)
7. Par konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2021” komisijas izveidošanu
un nolikuma apstiprināšanu
8. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai Ķemeru Nacionālais parks, Salas
pagastā, Mārupes novadā
9. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai “Baltalstes”, Spilvē, Babītes pagastā,
Mārupes novadā
10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0027 atdalīšanu no nekustamā
īpašuma “Šņores”, kadastra Nr. 8088 003 0078, Pavasari, Salas pagasts, Mārupes
novads
11. Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247,
“Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516
zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
12. Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas
novada pārstāvja nominēšanu
13. Par zemes iegūšanu īpašumā
14. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
15. Par grozījumiem 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 (prot. Nr.4)
16. Par grozījumiem izglītības iestāžu normatīvajos dokumentos pēc reorganizācijas
pabeigšanas
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
17. Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam
18. Par neizmantota ikgadējā atvaļinājuma kompensācijas izmaksu
19. Par Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijas darbības izbeigšanu
20. Par Babītes novada pašvaldības Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas
(nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un
vērtību maiņas komisijas darbības izbeigšanu
21. Par Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma
apstiprināšanu
22. Par Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma
apstiprināšanu
23. Par Ētikas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu
24. Par Mārupes novada pašvaldības komisijas izveidošanu lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā un tās nolikuma apstiprināšanu
25. Par Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas
izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu
26. Par Mārupes novada bāriņtiesas izveidošanu
27. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.6/2021 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada
apvienotā budžeta apstiprināšanu”” pieņemšanu
28. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Baltik Nams”

29. Par Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijas izveidošanu un tās
nolikuma apstiprināšanu
30. Par Mārupes novada pašvaldības vizuālās identitātes stila grāmata atzīšanu par
spēku zaudējušu
31. Par Mārupes novada domes 2012. gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr. 24/2012
“Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem
32. Par Mārupes novada pašvaldības pagaidu vizuālās atpazīstamības zīmes
apstiprināšanu
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
33. Par zemes iegūšanu īpašumā (3 gab.)
34. Par Babītes un Salas pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
35. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
36. Par domes priekšsēdētāja vietnieka V.Kārkliņa iesnieguma izskatīšanu
A.Osītis izsaka viedokli par 34.darba kārtības jautājumu, ka ir pārāk īss laiks, lai varētu
iepazīties ar lēmumprojektu un lai izvirzītu kandidātu. Aicinu šo jautājumu neiekļaut šīs dienas
domes sēdē, bet izskatīt to komitejā un tad kārtējā domes sēdē.
A.Ence norāda, ka piektdien, 06.08.2021. bija izsūtīti domes sēdes materiāli, bija zināms,
ka šāds lēmums būs. Neredzu pamatu, lai šo jautājumu ņemtu ārā no darba kārtības.
Notiek deputātu balsojums par deputāta A.Osīša ierosinājumu neizskatīt šodienas domes
sēdē jautājumu par Babītes un Salas pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un izņemto
šo jautājumu no šodienas domes sēdes darba kārtības.
Atklāti balsojot ar 5 balsīm „par” (Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Normunds
Orleāns, Guntis Ruskis,), „pret” 12 balsis (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Deputāta A.Osīša ierosinājumu par 34.jautājuma izņemšanu no domes sēdes darba
kārtības, noraidīt.
Notiek deputātu balsojums par darba kārtību kopumā.
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” 3 (Aivars Osītis, Ilze
Bērziņa, Normunds Orleāns) „atturas” 1 (Guntis Ruskis), Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt darba kārtību.
2. Vienojas atklāt sēdi.
Plkst.10:12 uz domes sēdi ierodas un turpmākajā
balsojumā piedalās deputāts O.Sorokins
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

1.§
Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izveidot Mārupes novada Vētras ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumu:
Milēnas iela (posmā no Rožu ielas līdz Vālodžu ielai )– 0,26 km garumā un 12 m platumā
sarkanajās līnijās.
2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma
parakstīšanas.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
2.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 34, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, kadastra Nr.8076 007 1817, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes
vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3465, 0,1454 ha platībā un t.
sk. ēkai atrāt spēkā esošo adresi Skaņā kalna iela 34, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes
novads.
3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3465, 0,1454 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3466, 0,0416 ha platībā
nosaukumu Skaņā kalna iela , Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3466, 0,0416 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
6. Pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un alsts zemes dienestam piecu
darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas
7. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.

3.§
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0855, 0,2148 ha platībā
adresi Milēnas iela 3, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
2. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0855, 0,2148 ha zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0856, 0,2151 ha platībā
adresi Milēnas iela 5, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
4. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0856, 0,2151 ha zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
5. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0857, 0,2153 ha platībā
adresi Milēnas iela 7, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
6. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0857, 0,2153 ha zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
7. Piešķirt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0858, 0,2158 ha platībā
adresi Milēnas iela 9, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
8. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0858, 0,2158 ha zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
9. Piešķirt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0859, 0,2147 ha platībā
adresi Milēnas iela 10, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
10. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0858, 0,2147 ha zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
11. Piešķirt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0860, 0,2132 ha platībā
adresi Milēnas iela 8, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
1. 10. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0860, 0,2132 ha
zemes lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
12. Piešķirt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0861, 0,2136 ha platībā
adresi Milēnas iela 6, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
13. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0861, 0,2136 ha zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
14. Piešķirt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0862, 0,2139 ha platībā
adresi Milēnas iela 4, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
15. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0862, 0,2139 ha zemes
lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
16. Piešķirt zemes vienībai “Nr.17” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0870, 0,2961ha platībā
nosaukumu Milēnas iela, Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
17. Noteikt zemes vienībai “Nr.17” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0870, 0,2961 ha
zemes lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
18. Paliekošajai zemes vienībai atstāt spēkā esošos zemes lietošanas mērķus - zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 0,1575 ha platībā un individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – 0,6687 ha platībā.
19. Lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un Valsts zemes dienestam piecu
darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.

20. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.
4.§
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), (Ivars Punculis kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamajam īpašumam “Meiri”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā ar
kadastra Nr. 8076 007 0254, 2,0306 ha platībā uz individuālo dzīvojamo māju 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 protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.

5.§
Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Čakaiņu ielai, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Čakaiņu ielai (zemes vienību ar kadastra
apzīmējumiem
80760072144,
80760070102,
80760072143,
80760072139,
80760072142, 80760072138, 80760072141, 80760072137 un 80760072140 daļām)
saskaņā ar grafisko pielikumu, neiekļaujot Čakaiņu ielu pašvaldības ielu un ceļu sarakstā
un nepiedaloties tās uzturēšanā Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas kancelejas pārzinei par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašniekus.
3. Publicēt šo lēmumu pašvaldības tīmekļa vietnē “www.marupe.lv” kopā ar grafisko
pielikumu.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.

6.§
6.1
Par adreses piešķiršanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 113, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, dvīņu dzīvojamai mājai un telpu grupām adreses, atbilstoši pievienotajam pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana
)
1
adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

Adresācija
s objekts
(viensēta,
ēka,
apbūvei
paredzēta
zemes
vienība un
telpu
grupa)

2

Adresācijas
objekta un, ja
Esošā
nepieciešams, Adresācijas
adresācijas
ar to
objekta
Adresācijas
objekta kods
funkcionāli
esošā
objekta jaunā
adrešu
saistīto objektu adrese, ja
adrese
klasifikatorā,
kadastra
tāda ir
ja tāds ir
apzīmējums, ja
tāds ir

3

80760072562
ēkai

telpu
grupai

telpu
grupai

4
Brūkleņu
iela 113,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

80760072562

Brūkleņu
iela 113,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

80760072562

Brūkleņu
iela 113,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

5

103759506

6
Brūkleņu
iela 113,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams, ar
Cita
to funkcionāli informācij
saistīto objektu a, ja tāda
jaunais kadastra
ir
apzīmējums, ja
tāds ir

7

80760072562001

103759506

Brūkleņu
iela 113-1,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

80760072562001
001

103759506

Brūkleņu
iela 113-2,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

80760072562001
002
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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 protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
6.2
Par adreses piešķiršanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamajam īpašumam “Stūnīši Nr.486”, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr. 8076 008 0051) 0,0880 ha platībā adresi, atbilstoši pievienotajam
pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana
)
1
adreses
piešķiršana

Adresācija
s objekts
(viensēta,
ēka,
apbūvei
paredzēta
zemes
vienība un
telpu
grupa)

2

Adresācijas
objekta un, ja
Esošā
nepieciešams, Adresācijas
adresācijas
ar to
objekta
Adresācijas
objekta kods
funkcionāli
esošā
objekta jaunā
adrešu
saistīto objektu adrese, ja
adrese
klasifikatorā,
kadastra
tāda ir
ja tāds ir
apzīmējums, ja
tāds ir

3

80760080051
zemei

4
“Stūnīši
Nr.486”,
Mārupes
pagastā,
Mārupes
novadā

5

6
Lapiņu
dambis 10,
Tīraine,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams, ar
Cita
to funkcionāli informāci
saistīto objektu ja, ja tāda
jaunais kadastra
ir
apzīmējums, ja
tāds ir

7

8

-

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 protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
7.§
Par konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2021” komisijas izveidošanu un
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izveidot konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2021” komisiju šādā
sastāvā:
Komisijas locekļi:
Domes priekšsēdētājs – Andrejs Ence
Domes priekšsēdētāja vietnieks - Mārtiņš Bojārs
Domes priekšsēdētāja vietnieks – Valdis Kārkliņš
Ira Dūduma
Ilze Krēmere
Veldze Liepa
Jolanta Kursiša
Elīna Brigmane
Ilze Kamoliņa
Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis - Jurijs Baibakovs
Biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāvis – Jolanta Ivanova
2. Apstiprināt konkursa “Mārupes novada uzņēmēju gada balva 2021” komisijas
nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.

8.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai un ēkai Ķemeru Nacionālais parks, Salas
pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

Saglabāt nosaukumu un piešķirt adreses zemes vienībai un ēkai saskaņā ar pievienoto
tabulu:

Veiktā darbība
(adreses
Adresācijas
piešķiršana,
Esošā
objekts
Adresācijas objekta un, ja Adresācijas
maiņa, tai skaitā
adresācijas
(viensēta, ēka,
nepieciešams, ar to
objekta
adreses pieraksta
objekta kods
apbūvei
funkcionāli saistīto objektu
esošā
formas
adrešu
paredzēta
kadastra apzīmējums, ja tāds adrese, ja
precizēšana,
klasifikatorā,
zemes vienība
ir
tāda ir
likvidēšana vai
ja tāds ir
un telpu grupa)
esošās adreses
saglabāšana)
1
adreses
piešķiršana

2
zemes vienība

3

4

Adresācijas objekta jaunā adrese

5

6

80880010142

Ķemeru Nacionālais parks, Salas pagasts,
Mārupes novads

80880010142002

Ķemeru Nacionālais parks, Salas pagasts,
Mārupes novads

adreses
piešķiršana
ēka

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
funkcionāli
Cita informācija, ja
saistīto
tāda ir
objektu
jaunais
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir
7
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2.

3.

Mainīt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8088 001 00142 8001 0,2681 ha
platībā noteikto NĪLM no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(0201) uz ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas,
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (1201). Atlikušai zemes vienības daļai
271,5219 ha platībā saglabāt NĪLM zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība (0201)
Lēmumu nosūtīt šādiem adresātiem:
3.1. A/S “Augstsprieguma tīkls”, ast@ast.lv;
3.2. Dabas aizsardzības pārvalde, daba@daba.gov.lv;
3.3. Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai, riga@vzd.gov.lv.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.
9.§
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai “Baltalstes”, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes
novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

Piešķirt adresi zemes vienībai saskaņā ar pievienoto tabulu:

Veiktā
Adresācijas
darbība
objekta un,
(adreses
Esošā
Adresācijas Adresācijas
ja
piešķiršana,
Adresā adresāci
objekts
objekta un, ja
nepiecieša
maiņa,
tai
cijas jas
Cita
(viensēta, nepieciešams, ar
ms, ar to
skaitā adreses
objekt objekta
inform
ēka, apbūvei to
funkcionāli
Adresācijas objekta jaunā funkcionāli
pieraksta
a esošā kods
ācija,
paredzēta saistīto objektu
adrese
saistīto
formas
adrese, adrešu
ja tāda
zemes
kadastra
objektu
precizēšana,
ja tāda klasifik
ir
vienība un apzīmējums, ja
jaunais
likvidēšana
ir
atorā, ja
telpu grupa) tāds ir
kadastra
vai
esošās
tāds ir
apzīmējums
adreses
, ja tāds ir
saglabāšana)
1

2

adreses
piešķiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

2.

3

8048 004 0244

4

5

6

7

“Baltalstes”,
Spilve,
Babītes pagasts, Mārupes
novads

Lēmumu nosūtīt šādiem adresātiem:
- Īpašniekam: […]
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai uz e-pasta adresi riga@vzd.gov.lv.
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.

10.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0027 atdalīšanu no nekustamā
īpašuma “Šņores”, kadastra Nr. 8088 003 0078, Pavasari, Salas pagasts, Mārupes
novads
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

No nekustamā īpašuma “Šņores”, kadastra Nr. 8088 003 0078, atdalāmajai un atsevišķā
nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 0,8 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 8088 008 0027, saglabāt nosaukumu un adresi:

Veiktā
darbība
(adreses
Adresācijas Adresācijas
piešķiršana,
objekts objekta un, ja
maiņa, tai (viensēta, nepieciešams,
Esošā
Adresācijas
skaitā
ēka,
ar to
adresācijas
objekta
Adresācijas
adreses
apbūvei
funkcionāli
objekta kods
esošā
objekta jaunā
pieraksta
paredzēta
saistīto
adrešu
adrese, ja
adrese
formas
zemes
objektu
klasifikatorā,
tāda ir
precizēšana, vienība un
kadastra
ja tāds ir
likvidēšana
telpu
apzīmējums,
vai esošās grupa)
ja tāds ir
adreses
saglabāšana)
1
2
3
4
5
6
“Upmaļi
apbūvei
“Upmaļi 1”,
esošās
1”,
paredzēta
Pavasari,
adreses
Pavasari, 105220663
zemes
8088 008
Salas
saglabāšana
Salas
vienība
0027
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
“Upmaļi
“Upmaļi 1”,
1”,
esošās
Pavasari,
Pavasari,
adreses
Dzīvojamā 8088 008
105220663 Salas
Salas
saglabāšana māja
0027 001
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
“Upmaļi
“Upmaļi 1”,
1”,
esošās
Pavasari,
Pavasari,
adreses
8088 008
105220663 Salas
kūts
Salas
saglabāšana
0027 002
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
funkcionāli
Cita
saistīto
informācija,
objektu
ja tāda ir
jaunais
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir
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Zemes
vienība 0,8
ha platībā

Funkcionāli
saistīts
objekts ar
dzīvojamo
māju ar
kad.apz.

esošās
adreses
šķūnis
saglabāšana

2.

8088 008
0027 003

“Upmaļi
1”,
Pavasari,
Salas
pagasts,
Mārupes
novads

105220663

“Upmaļi 1”,
Pavasari,
Salas
pagasts,
Mārupes
novads

8088 008
0027 001
Funkcionāli
saistīts
objekts ar
dzīvojamo
māju ar
kad.apz.
8088 008
0027 001

Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0027 visā platībā
NĪVKIS reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

Lēmumu nosūtīt:
Iesnieguma iesniedzējai:
- […];
- […];
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai: vzd@vzd.gov.lv .
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.
11.§
Par detālplānojuma nekustamo īpašumu “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247,
“Pīlādzīši”, kadastra Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516
zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Pavāri”, kadastra Nr. 8048 004 0247,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1497, nekustamā īpašuma “Pīlādzīši”,
kadastra Nr. 8048 004 1515 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1496 un
nekustamā īpašuma “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516 zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8048 004 1498 Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Attīstības daļas teritorijas plānotāju Dainu
Klauģi par detālplānojuma izstrādes vadītāju.
3. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras 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).
5. Lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam uz e-pasta adresi: info@rmb.lv
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.

12.§
Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas
novada pārstāvja nominēšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
Deleģēt darbam ĶNP dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupā – Veldzi Liepu, (uz
lēmuma pieņemšanas brīdi - Mārupes novada pašvaldības Attīstības daļas vadītāju
Babītes pagasta un Salas pagasta administratīvajās vienībās), tālr. 67914380, e-pasts:
veldze.liepa@marupe.lv.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.

13.§
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa,
Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 2 (Normunds Orleāns, Jānis Lībietis), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt izziņu SIA “BK Saules vejš”, reģistrācijas Nr. 40203281101, juridiskā adrese:
Jomas iela 15 - 1, Jūrmala par piekrišanu iegūt īpašumā zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 80480080335, 0.1316 ha platībā, adrese: Ilvas iela 10, Vīkuļi, Babītes
pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 8048 008 0561.
2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Apdāvinātājam uz
elektroniskās saziņas norādīto e-pasta adresi: […].
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 protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
14.§
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Ziņo V.Kārkliņš
Deputāts I.Punculis paziņo, ka balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,

Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), (Ivars Punculis kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai šādām personām:

Nr. Īpašnieks
1
[…]
[…]

2

Adrese
[…]

Kad.Nr.
[…]

[…]

[…]

Tāme
kanaliz
ācija,
EUR
1370,9
3
1087,7
9

Tāme
ūdens,
EUR
715,11

Pašvaldīb
as līdzfin.
kanalizāci
ja EUR
1096,74

Pašvaldīb
as līdzfin.
ūdens,
EUR
572,09

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācij
a, EUR
274,19

Iesniedzē
ja līdzfin.
ūdens,
EUR
143,02

832,48

870,23

665,98

217,56

166,50

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām:
Nr.p.k. Reģ.nr.
Vārds, Uzvārds
Adrese
Konstatētā neatbilstība
1

1/2-5/272

[…]

[…]

2

1/2-5/128

[…]

[…]

3

1/2-5/264

[…]

[…]

4

1/2-5/271

[…]

[…]

5

1/2-5/256

[…]

[…]

6

1/2-5/254

[…]

[…]

7

1/2-5/266

Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – iesniedzējam nav
īpašumtiesības uz pieteikumā norādīto īpašumu.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – īpašnieka
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieteikumā norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais

[…]

[…]

1/2- […]

[…]

[…]
[…]

[…]

12

1/2-5/261
1/2-5/164

[…]

[…]

13

1/2-5/235

[…]

[…]

14

1/2-5/200

[…]

[…]

15

1/2-5/90

[…]

[…]

16

1/2-5/103

[…]

[…]

17

1/2-5/114

[…]

[…]

18

1/2-5/263

[…]

[…]

19

1/2-5/223

[…]

[…]

20

1/2-5/202

[…]

[…]

8

1/2-5/229

9
5/267
10
11

ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – īpašnieka
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieteikumā norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – īpašnieka
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieteikumā norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – atbalsta
kategorijai norādītās personas deklarētā dzīvesvieta vismaz
vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav pieteikumā
norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – persona nav
uzrādījusi atbilstības kritēriju.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – atbalsta
kategorijai norādītās personas deklarētā dzīvesvieta vismaz
vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav pieteikumā
norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – īpašnieka
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieteikumā norādītajā īpašumā.

21

1/2-5/201

[…]

[…]

22

1/2-5/276

[…]

[…]

23

1/2-5/122

[…]

[…]

24

1/2-5/181

[…]

[…]

25

1/2-5/167

[…]

[…]

26

1/2-5/227

[…]

[…]

27

1/2-5/246

[…]

[…]

28

1/2-5/245

[…]

[…]

29

1/2-5/188

[…]

[…]

30

1/2-5/98

[…]

[…]

Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – atbalsta
kategorijai norādītās personas deklarētā dzīvesvieta vismaz
vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas nav pieteikumā
norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – iesniedzējam nav
īpašumtiesības uz pieteikumā norādīto īpašumu.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.1. punktam – īpašuma sastāvā
nav ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – uzrādītā atbalsta
kategorijas persona nav 1. vai 2. pakāpes radinieks.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – īpašnieka
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieteikumā norādītajā īpašumā.

31

1/2-5/221

[…]

[…]

32

1/2-5/219

[…]

[…]

33

1/2-5/220

[…]

[…]

34

1/2-5/216

[…]

[…]

35

1/2-5/118

[…]

[…]

36

1/2-5/146

[…]

[…]

37

1/2-5/239

[…]

[…]

38

1/2-5/240

[…]

[…]

39

1/2-5/228

[…]

[…]

Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – īpašnieka
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieteikumā norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – īpašnieka
deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma
iesniegšanas nav pieteikumā norādītajā īpašumā.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.

40

1/2-5/174

[…]

[…]

41

1/2-5/158

[…]

[…]

42

1/2-5/142

[…]

[…]

43

1/2-5/203

[…]

[…]

44

1/2-5/185

[…]

[…]

45

1/2-5/208

[…]

[…]

46

1/2-5/269

[…]

[…]

47

1/2-5/251

[…]

[…]

1/2-5/126

[…]

[…]

48

Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam - pa ielu vai ceļu gar
nekustamo īpašumu nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai tā izbūve nav
tehniski, tiesiski vai ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 6. punktam – uzrādītā atbalsta
kategorijas persona neatbilst nevienam no līdzfinansējuma
piešķiršanas kritērijiem.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.1. punktam – īpašuma sastāvā
nav ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.1. punktam – īpašuma sastāvā
nav ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – iesniedzējam nav
īpašumtiesības uz pieteikumā norādīto īpašumu.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.1. punktam – īpašuma sastāvā
nav ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja.
Neatbilst Saistošo noteikumu 5.1 punktam – iesniedzējam nav
īpašumtiesības uz pieteikumā norādīto īpašumu.

3. Atzīt Mārupes novada Domes 2021.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.15 (sēdes prot.Nr.5)
1.punktu daļā par […] par spēku zaudējušu.
4. Centrālai administrācijai:
4.1. nosūtīt katram šī lēmuma adresātam šī lēmuma norakstu, kas attiecas uz konkrēto
iesniedzēju 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža,
vienlaikus 1. punktā minētajām personām nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību.
4.2. sagatavot trīspusēju līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas kārtību
un nodrošināt tā noslēgšanu ar visām 1. punktā minētajām personām un SIA
“Mārupes komunālie pakalpojumi”.
4.3. Sabiedrisko attiecību speciālistiem nodrošināt informācijas publicēšanu Mārupes
novada pašvaldības tīmekļa vietnē.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

15.§
Par grozījumiem 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 (prot. Nr.4)
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmumā Nr.21 (sēdes protokola
Nr.4) šādu grozījumu:
Izteikt lēmuma 1.pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. 2021.gada 28.jūlijā - “Mini-motokross”, “Mini-motokross komandām” 1.posms;
2021.gada 11.augustā - “Mini-motokross”, “Mini-motokross komandām”
2.posms;
2021.gada 25.augustā - “Mini-motokross”, “Mini-motokross komandām”
3.posms;
2021.gada 26.septembrī - “Mini-motokross”, “Mini-motokross komandām”
4.posms,
“Mārupes Lielais motokross”, “Mārupes Retro Kauss komandām””.
2. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt 2021.gada 30.jūnija
administratīvā līguma Nr.1/4-4/136-2021 atbilstību domes lēmumam, organizējot
vienošanās par grozījumiem noslēgšanu ar biedrību “Mārupes Auto Moto klubs
“Bieriņi””.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
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16.§
Par grozījumiem izglītības iestāžu normatīvajos dokumentos pēc reorganizācijas
pabeigšanas
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Babītes vidusskolas nolikumā:
1.1. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada pašvaldība”, izsakot to sekojošā
redakcijā “Mārupes novada pašvaldība” attiecīgajā locījumā,
1.2. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novads”, izsakot to sekojošā redakcijā
“Mārupes novads” attiecīgajā locījumā,
2. Babītes PII nolikumā:
2.1. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada pašvaldības Babītes pirmsskolas
izglītības iestāde”, izsakot to sekojošā redakcijā “Babītes pirmsskolas izglītības
iestāde” attiecīgajā locījumā,
2.2. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada pašvaldība”, izsakot to sekojošā
redakcijā “Mārupes novada pašvaldība” attiecīgajā locījumā,
2.3. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novads”, izsakot to sekojošā redakcijā
“Mārupes novads” attiecīgajā locījumā,
3. Izglītības iestādes “Saimīte” nolikumā:
3.1. vārdu savienojumu “izglītības iestāde “Saimīte” izteikt redakcijā “pirmsskolas
izglītības iestāde “Saimīte””
3.2. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada dome”, izsakot to sekojošā redakcijā
“Mārupes novada pašvaldība” attiecīgajā locījumā,
3.3. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada pašvaldība”, izsakot to sekojošā
redakcijā “Mārupes novada pašvaldība” attiecīgajā locījumā,
3.4. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novads”, izsakot to sekojošā redakcijā
“Mārupes novads” attiecīgajā locījumā,
4. Babītes mūzikas skolas nolikumā:
4.1. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada pašvaldības dome”, izsakot to sekojošā
redakcijā “Mārupes novada pašvaldība” attiecīgajā locījumā,
4.2. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada pašvaldība”, izsakot to sekojošā
redakcijā “Mārupes novada pašvaldība” attiecīgajā locījumā,
4.3. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novads”, izsakot to sekojošā redakcijā
“Mārupes novads” attiecīgajā locījumā,
5. Salas sākumskolas nolikumā:
5.1. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novada pašvaldība”, izsakot to sekojošā
redakcijā “Mārupes novada pašvaldība” attiecīgajā locījumā,
5.2. aizstāt vārdu savienojumu “Babītes novads”, izsakot to sekojošā redakcijā
“Mārupes novads” attiecīgajā locījumā
6. Lēmumā minēto izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot lēmumā norādīto normatīvo
aktu konsolidētu versiju un nodrošināt to publicēšanu tīmekļa vietnēs.
7. Lēmumā minēto izglītības iestāžu vadītājiem līdz 2021.gada 27.augustam veikt
nepieciešamos precizējumus Valsts izglītības informatīvajā sistēmā.
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8. Izglītības dienesta vadītājai S.Antiņai nosūtīt lēmumu Izglītības kvalitātes valsts
dienestam, nepieciešamo grozījumu veikšanai izglītības iestāžu reģistrā.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti

17.§
Par finanšu līdzekļu iedalīšanu sporta atbalstam
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00 centi) apmērā
ūdenssporta biedrībai “Aqua Sports”, reģistrācijas Nr. 40008090750, bērnu
ūdensslēpošanas sacensību “Aqua sports ūdensslēpošanas svētki bērniem 2021”
rīkošanai 2021. gada 7. un 8. augustā Piņķu ūdenskrātuvē, Piņķos, Babītes pagastā,
Mārupes novadā.
2. Finansējumu piešķirt no Mārupes novada pašvaldības 2021. gada budžeta sadaļas
dotācija sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000).
3. Pēc ūdenssporta biedrības “Aqua Sports” rēķina un izdevumu attaisnojošu dokumentu
kopiju (rēķini vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu dokumentu (kases čeki vai
stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta izdruka), kuros maksājuma
mērķis atbilst lēmumā noteiktajam finansējuma piešķiršanas mērķim un maksājuma
veicējs ir ūdenssporta biedrība “Aqua Sports”, reģistrēšanas Mārupes novada
pašvaldības Administrācijas lietvedībā, pārskaitīt piešķirto līdzfinansējumu uz
ūdenssporta biedrības “Aqua Sports”, norādīto A/S “Swedbank” norēķinu kontu
Nr. LV78HABA0551009958961.
4. Lēmumu nosūtīt ūdenssporta biedrībai “Aqua Sports” uz e-pasta adresi: […].
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.

18.§
Par neizmantotā ikgadēja atvaļinājuma kompensācijas izmaksu
Ziņo A.Ence
Deputāts M.Bojārs paziņo, ka balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās.
N.Orleāns aicina neatbalstīt sagatavo lēmumu, darba likums nosaka, ka atvaļinājums ir
jāizmanto.
A.Ence norāda, ka likums nosaka izmaksāt kompensāciju.
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ira Dūduma, Līga
Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Ivars Punculis, Oļegs
Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis),
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(Mārtiņš Bojārs kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta
11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” 1
(Aivars Osītis), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Izmaksāt neizmantotā ikgadēja atvaļinājuma kompensāciju Mārtiņam Bojāram par 30
dienām (Mārupes novada domes priekšsēdētāja amatā nostrādātais laika periods no 2020.gada
1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam).
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
19.§
Par Babītes novada pašvaldības Īpašuma izsoles komisijas darbības izbeigšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas
nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 2016. gada 27. aprīļa
lēmumu “Par Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr. 6, 32.§).
Izbeigt Babītes novada pašvaldības Īpašumu izsoles komisijas pilnvaras.

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.

20.§
Par Babītes novada pašvaldības Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas
(nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un
vērtību maiņas komisijas darbības izbeigšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.

Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Materiālo vērtību ekspluatācijā
pieņemšanas (nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas,
norakstīšanas un vērtību maiņas komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada
pašvaldības domes 2015. gada 16. decembra lēmumu “Par Babītes novada pašvaldības
komisijas materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanai (nodošanai), novērtēšanai,
lietderīgās lietošanas laika noteikšanai, norakstīšanai un vērtības maiņai nolikuma
apstiprināšanu” (protokols Nr. 16, 17.§).
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2.

Izbeigt Babītes novada pašvaldības Materiālo vērtību ekspluatācijā pieņemšanas
(nodošanas), novērtēšanas, lietderīgās lietošanas laika noteikšanas, norakstīšanas un
vērtību maiņas komisijas pilnvaras.

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.

21.§
Par Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Plkst.10:30 deputāts N.Orleāns iziet no domes sēžu telpas
un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem:
2.1. Administratīvās komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes
2017.gada 14. jūnija lēmumu Nr.25 (sēdes prot.Nr. 9);
2.2. Administratīvās komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības
domes 2020.gada 17.jūnija sēdē (prot. Nr.11, 39.§.).
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.

22.§
Par Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Plkst.10:33 deputāts N.Orleāns atgriežas domes sēžu telpā,
par sagatavoto lēmumu nebalso.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.
Izveidot uz Mārupes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku pastāvīgu
Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1.
Komisijas priekšsēdētājs – Attīstības un vides jautājumu komitejas
priekšsēdētājs Valdis Kārkliņš;
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1.2.
Komisijas locekļi –
1.2.1.Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Solvita Hiršfelde;
1.2.2.Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas zemes lietu speciāliste
Lauma Erdmane;
1.2.3. (lēmuma pieņemšanas brīdī – Mārupes novada pašvaldības Administrācijas
juriskonsults) Dāvids Valters;
1.2.4. (lēmuma pieņemšanas brīdī – Mārupes novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības daļas nodokļu administrators) Olita Zariņa .
2. Apstiprināt Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar
pielikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem:
3.1. Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes
novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumu Nr.33 (sēdes prot. Nr. 14);
3.2. Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas nolikumu,
kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 22.01.2020. lēmumu (protokols Nr.2,
18.§);
3.3. Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas
komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes lēmumu Nr. 40 (sēdes prot. Nr.
6).
4. Izbeigt ar lēmuma pieņemšanas brīdi sekojošo komisiju pilnvaras:
4.1. Pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas
komisijas pilnvaras saskaņā ar Mārupes novada domes lēmumiem:
4.1.1. 2016.gada 26.maija lēmums Nr. 40 “Par Pašvaldības vajadzībām potenciāli
nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu” (sēdes prot. Nr. 6);
4.1.2. 2016.gada 29.jūnija lēmums Nr.37 “Par grozījumiem Mārupes novada dome
2016.gada 26.maija lēmumā Nr.40 (sēdes protokols Nr.6)” (sēdes prot.Nr.7);
4.1.3. 2016.gada 10.augusta lēmums Nr.18 “Par grozījumiem Mārupes novada dome
2016.gada 26.maija lēmumā Nr.40 (sēdes protokols Nr.6)” (sēdes prot. Nr.8);
4.1.4. 2017.gada 5.jūlija lēmums Nr.6 “Par izmaiņām Pašvaldības vajadzībām
potenciāli nepieciešamu nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas sastāvā” (sēdes prot. Nr.2);
4.1.5. 2018.gada 24.janvāra lēmums Nr.32 “Par grozījumiem Pašvaldības vajadzībām
potenciāli nepieciešamo nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas nolikumā un precizējumiem
komisijas sastāvā” ( sēdes prot. Nr.1);
4.1.6. 2019.gada 23.janvāra lēmums Nr.37 “Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām
nepieciešamo nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas sastāvā” ” ( sēdes prot. Nr.1);
4.1.7. 2019.gada 30.oktobra lēmums Nr.15 “Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām
nepieciešamo nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas sastāvā” (sēdes prot.Nr.14);
4.1.8. 2020.gada 29.janvāra lēmums Nr.26 “Par precizējumiem Pašvaldības vajadzībām
nepieciešamo nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas sastāvā” (sēdes prot. Nr.2).
4.2. Mārupes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas pilnvaras
saskaņā ar Mārupes novada domes 2021.gada 26.maija lēmumu Nr.30 “Par nekustamā īpašuma
Jelgavas ceļš 29, Tīraine, Mārupes novads, Nr.8076 008 0071 atsavināšanu” (sēdes prot. Nr.7.
4.3. Babītes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas pilnvaras
saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada 29.jūlija lēmumu 2.§ (sēdes prot.
Nr.14).
5. Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai turpināt komisiju, kuru pilnvaras ar šo
lēmumu ir izbeigtas, iesāktos darbus normatīvajos aktos un pašvaldības domes lēmumos
noteiktā kārtībā.
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Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.

23.§
Par Ētikas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izveidot uz Mārupes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku pastāvīgu Ētikas komisiju
šādā sastāvā:
1.3. Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada pašvaldības domes deputāte Līga
Kadiģe
1.4. Komisijas locekļi –
1.4.1. Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina
1.4.2. Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Uģis Šteinbergs;
1.4.3. Babītes vidusskolas psihologs Daiga Broka.
1.4.4. Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Jānis Kazaks
1.4.5. Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Jānis Lībietis .
2. Apstiprināt Ētikas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem:
3.1. Ētikas komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016.gada
29.jūnija lēmumu Nr.38 “Par Ētikas komisijas izveidošanu un Ētikas komisijas nolikuma
apstiprināšanu”;
3.2. Ētikas komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes
2018.gada 25.septembra lēmumu (protokols Nr.8, 17.§);
4. Izbeigt ar lēmuma pieņemšanas brīdi sekojošo komisiju pilnvaras:
4.1. Ētikas komisijas pilnvaras saskaņā ar Mārupes novada domes 2016.gada 29.jūnija
lēmumu Nr.38 (sēdes prot. Nr. 7);
4.2. Ētikas komisijas pilnvaras saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada
23.septembra lēmumu (protokols N.19, 25.§)
5. Ētikas komisijai turpināt komisiju, kuru pilnvaras ar šo lēmumu ir izbeigtas iesāktos
darbus normatīvajos aktos un pašvaldības domes lēmumos noteiktā kārtībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.

24.§
Par Mārupes novada pašvaldības komisijas izveidošanu lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu
īpašumā un tās nolikuma apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
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Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izveidot uz Mārupes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku pastāvīgu Mārupes
novada pašvaldības komisiju lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes
iegūšanu īpašumā šādā sastāvā:
1.1.Komisijas priekšsēdētājs – Attīstības un vides jautājumu komitejas
priekšsēdētājs Valdis Kārkliņš
1.2.Komisijas locekļi –
1.2.1.Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Nikolajs Antipenko;
1.2.2.Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas Zemes lietu
speciāliste Lauma Erdmane
1.2.3. (lēmuma pieņemšanas brīdī- Mārupes novada pašvaldības Attīstības daļas
vadītāja) Veldze Liepa
1.2.4.Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja palīgs
Anita Lontone Ieviņa.
2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemi izskatīšanai nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes
2014.gada 17.decembra sēdes Nr. 20, lēmumu Nr.8.
4. Izbeigt ar lēmuma pieņemšanas brīdi sekojošo komisiju pilnvaras:
4.1. Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi
izskatīšanai komisijas pilnvaras saskaņā ar Mārupes novada domes lēmumiem:
4.1.1. 2014.gada 17.decembra sēdes Nr.20 lēmums Nr.8 “Par pašvaldības komisijas
izveidošanu darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanai un komisijas nolikuma
apstiprināšanu”;
4.1.2. 2015.gada 28.janvāra sēdes Nr.1 lēmums Nr.8 “Par grozījumiem Mārupes novada
pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanai sastāvā”;
4.1.3. 2017.gada 22.novembra sēdes Nr.9 lēmumu Nr.11 “Par grozījumiem Mārupes
novada pašvaldības komisijas darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšanai sastāvā”.
4.2. Babītes novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā komisijas pilnvaras saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes
2021.gada 24.februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.5, 17.§.).
5. Mārupes novada pašvaldības komisijai lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības
zemes iegūšanu īpašumā turpināt komisiju, kuru pilnvaras ar šo lēmumu ir izbeigtas, iesāktos
darbus normatīvajos aktos un pašvaldības domes lēmumos noteiktā kārtībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.
26.§
Par Mārupes novada bāriņtiesas izveidošanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt Mārupes novada bāriņtiesas nolikuma projektu saskaņā ar pielikumu
Nr.1.
2. Apstiprināt Mārupes novada bāriņtiesas personāla saraksta projektu saskaņā ar
pielikumu Nr.2.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam rīkot
atklātu konkursu uz bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka
un bāriņtiesas locekļu amata vietām.
4. Mārupes novada pašvaldības domei lemt par bijušo Mārupes un Babītes novadu
bāriņtiesu likvidēšanu, Mārupes novada bāriņtiesas izveidošanu, tās nolikuma un
personāla sarakstu apstiprināšanu vienlaikus ar bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu
amatā atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.
27.§
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija
saistošajos noteikumos Nr.6/2021 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada
apvienotā budžeta apstiprināšanu””
pieņemšanu
Ziņo A.Ence
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. _ “Grozījumi Mārupes
novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos 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.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām.
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28.§
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Baltik Nams”
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Deleģēt SIA “Baltik nams”, reģ.Nr.40003911697, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktā noteiktajā pašvaldības funkcijā (gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība,
rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto
teritoriju apgaismošana)) ietilpstošo pārvaldes uzdevumu un pilnvarot veikt
pašvaldības autoceļa C-29 ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0297 001 pārbūvi
pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos – “V-22-Lukstenieki”, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.8076 006 0155, zemes vienībā ar kadastra
apzīmējumu 8076 006 0297, “C-29 Bašēnu ceļš – Lukstenieki”, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 006 0400, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
8076 006 0395, ar mērķi to savienot ar nekustamo īpašumu V22 (Bašēni – Mežgaļi),
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.8076 006 0120, caur nekustamo
īpašumu “Ceļavēji”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, ar kadastra Nr.8076 006 0126.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt ar
SIA “Baltik nams”, reģ.Nr.40003911697, deleģēšanas līgumu saskaņā ar pielikumu.
3. Deleģētā uzdevuma izpildes ietvaros nodot SIA “Baltik nams”, reģ.Nr.40003911697,
atlīdzības lietošanā ar pienākumu saglabāt C-29 koplietošanas ceļa funkciju pašvaldībai
piederošos nekustamos īpašumus - “V-22-Lukstenieki”, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, ar kadastra Nr.8076 006 0155, (zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
80760060297) ar nomas maksu 737,00 euro gadā, un “C-29 Bašēnu ceļš – Lukstenieki”,
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 006 0400, (zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 8076 006 0395) ar nomas maksu 864,00 euro gadā. Līguma
noslēgšanas gadā un līguma izbeigšanas gadā nomas maksu rēķināt proporcionāli dienām
no līguma noslēgšanas brīža. Līguma noslēgšanas gadā nomas maksu par abu īpašumu
lietošanu palielina par EUR 650,00 (seši simti piecdesmit euro 00 centi) kopsummā.
PVN aprēķina papildus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām.

29.§
Par Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijas izveidošanu un tās
nolikuma apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
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1. Izveidot uz Mārupes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku pastāvīgu Korupcijas un
interešu konflikta riska novērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1.1.
Komisijas priekšsēdētājs – Mārupes novada pašvaldības domes deputāte Līga
Kadiģe
1.2.
Komisijas locekļi –
1.2.1.(lēmuma pieņemšanas brīdī- Mārupes novada pašvaldības lietvede- arhivāre)
Gunita Snipke;
1.2.2.(lēmuma pieņemšanas brīdī -Mārupes novada pašvaldības Kancelejas vadītāja)
Lāsma Jefremova
1.2.3. (lēmuma pieņemšanas brīdī -Mārupes novada pašvaldības personāla lietu pārzine)
Anete Freimane
1.2.4. Mārupes novada pašvaldības domes deputāte Dace Štrodaha
2. Apstiprināt Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā
ar pielikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušiem:
3.1.Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijas nolikumu, kas
apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 25. jūlija lēmumu
(protokols Nr. 8, 18.§);
3.2.Babītes novada pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plānu, kas apstiprināts ar
Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 26. septembra lēmumu (protokols Nr.
11, 28.§).
4. Izbeigt ar lēmuma pieņemšanas brīdi Babītes novada pašvaldības Korupcijas un interešu
konflikta riska novērtēšanas komisijas locekļu pilnvaras, kas piešķirtas ar Babītes novada
pašvaldības domes 2018. gada 25. jūlija lēmumu (protokols Nr. 8, 18.§) un Babītes novada
pašvaldības domes 2019. gada 24. aprīļa lēmumu (protokols Nr. 7, 29.§).
5. Korupcijas un interešu konflikta riska novērtēšanas komisijai turpināt komisiju, kuru
pilnvaras ar šo lēmumu ir izbeigtas, iesāktos darbus normatīvajos aktos un pašvaldības
domes lēmumos noteiktā kārtībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.
30.§
Par Mārupes novada pašvaldības vizuālās identitātes stila grāmata atzīšanu par spēku
zaudējušu
Ziņo G.Sušiņina
Plkst.10:43 deputāts O.Sorokins iziet no domes sēžu telpas
un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pašvaldības vizuālās identitātes stila grāmatu.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
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31.§
Par Mārupes novada domes 2012. gada 29.augusta saistošo noteikumu Nr. 24/2012
“Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu” atzīšanu par spēku
zaudējušiem
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/2021 “Par Mārupes novada domes 2012. gada
29.augusta saistošo noteikumu Nr. 24/2012 “Noteikumi par Mārupes novada simbolikas
izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” (skat. pielikumu).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
atzinuma sniegšanai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas
saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanos likuma “Par pašvaldībām”
noteiktajā kārtībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām.

32.§
Par Mārupes novada pašvaldības pagaidu vizuālās atpazīstamības zīmes apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Plkst.14:45 deputāts O.Sorokins atgriežas domes sēžu telpā
un piedalās turpmākajā balsojumā.
I.Punculis interesējas, kāpēc nevar atstāt esošo identitāti?
A.Ence dara zināmu, ka Prezidenta kanceleja atsūtīja vēstuli, kurā norādīts, ka ģerboņi ir
jāatceļ, par identitātes zīmēm komitejā lēmām, ka ejam uz šo pagaidu zīmi.
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis,
Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pagaidu vizuālās atpazīstamības zīmi un tās
vienkāršotu lietošanas un izmantošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt pagaidu vizuālā atpazīstamības zīmes izmantošanas noteikumus:
2.1.Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme aizvieto Mārupes novada ģerboni un
grafisko zīmi (logotipu).
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2.2.Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme nav paredzēta lietošanai karogos.
2.3.Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme tiek izmantota vizuālajā komunikācijā
digitālajā vidē:
2.3.1. tīmekļa vietnēs (mājaslapās);
2.3.2. sociālajās tīkmekļa vietnēs;
2.3.3. darbinieka, kas nodarbināts pašvaldības institūcijās, e-pasta parakstā;
2.3.4. digitālajos vizuālajos materiālos;
2.3.5. prezentāciju materiālos;
2.3.6. citos vizuālajos materiālos.
2.4.Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme tiek izmantota vizuālajā komunikācijā
drukas materiālos:
2.4.1. skrejlapās;
2.4.2. pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”;
2.4.3. plakātos;
2.4.4. vides un iekštelpu baneros;
2.4.5. citos lielformāta drukas materiālos;
2.4.6. diplomos;
2.4.7. ielūgumos;
2.4.8. un citos drukas materiālos;
2.5.Pagaidu vizuālā atpazīstamības zīme tiek izmantota dažādos reprezentācijas
materiālos.
2.6.Fiziskām un juridiskām personām pirms pagaidu vizuālās atpazīstamības zīmes
izmantošanas uzsākšanas jāsaņem Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora
rakstiska atļauja.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti
33.§
33.1.
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis),
„pret” nav, „atturas” 3 (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt izziņu […], deklarētās dzīvesvietas adrese: […] par piekrišanu iegūt īpašumā
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0174, kas atdalīts no nekustama
īpašuma "Bērziņi", Kaģi, Salas pagasts, Rīgas rajons, LV-2105 (Salas pagasta
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 366), 0.3071 ha platībā, pēc adreses: "Bērziņu ceļš - 3",
Kaģi, Salas pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 8088 010 0174 (Salas pagasta
zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000447046).
2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt PIRCĒJAM uz elektroniskās
saziņas norādīto e-pasta adresi: […].

33

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 protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.

33.2.
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis),
„pret” nav, „atturas” 3 (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt izziņu […] par piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
8048 001 0454, kas atdalīts no nekustama īpašuma "Pumpas - 4", Babītes pagasts, Rīgas
rajons (Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000124927), 0.1272 ha
platībā, pēc adreses: Stīgu iela 20, Mežāres, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra
Nr. 8048 001 0454 (Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000143313).
2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt PIRCĒJAM uz elektroniskās
saziņas norādīto e-pasta adresi: […].
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 protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
33.3.
Par zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis),
„pret” nav, „atturas” 3 (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izsniegt izziņu […], par piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu
8048 003 0665, kas atdalīts no nekustama īpašuma Miglas iela 1, Piņķi, Babītes pagasts,
Rīgas rajons (Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000130952), 300 m²
platībā, pēc adreses: Bezdelīgu iela 13, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads,
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kadastra Nr. 8048 003 0665 (Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.
100000431330).
2. Izziņu, noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt Iesnieguma iesniedzējai,
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LatDevelopment", reģistrācijas Nr. 40103646546,
juridiskā adrese: Sloku iela 15, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107, uz
elektroniskās saziņas norādīto e-pasta adresi: […].
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 protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
34.§
Par Babītes un Salas pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā
Ziņo A.Ence
Izpilddirektora vietniece Elfa Sloceniece Babītes un Salas pagastu pārvaldes vadītāja amatam
izvirza Babītes administrācijas vadītāju Aināru Kravalu.
A.Osītis pārvaldes vadītāja amatam izvirza Babītes administrācijas Administratīvās
inspekcijas vadītāju Aleksandru Iklāvu.
N.Orleāns pārvaldes vadītāja amatam izvirza Nadīnu Milleri.
Audioieraksts 41:57 - 1:02:30. ( A.Ence, I.Bērziņa, A.Kravals, A.Osītis, E.Sloceniece,
N.Antipenko, N.Orleāns, J.Lībietis, O.Sorokins)
N.Orleāns ierosina atlikt šī jautājuma izskatīšanu.
Notiek deputātu balsojums par N.Orleāna ierosinājumu atlikt jautājuma Par Babītes un Salas
pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
Atklāti balsojot ar 6 balsīm “par” (Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Aivars
Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins), “pret” 12 balsis (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Ivars Punculis. Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis), “atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Noraidīt deputāta N.Orleāna ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu par Babītes un
Salas pagastu pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
Plkst.11:10 tiek izsludināts pārtraukums uz 15 minūtēm, lai sagatavotu vēlēšanu zīmes.
Plkst.11:25 domes sēde tiek turpināta.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 40.panta ceturto
daļu, Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 9.jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Mārupes
novada pašvaldības nolikums” 8.punktu, saskaņā ar vēlēšanu zīmēm atklāti balsojot ar 12
balsīm “par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe,
Ivars Punculis. Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis), “pret” 6 balsis (Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns,
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Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins), “atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Iecelt Aināru Kravalu, personas kods […], Babītes un Salas pagastu pārvaldes vadītāja
amatā.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
35.§
Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā
Ziņo G.Sušiņina
A.Osītis ierosina Administratīvās komisijas locekļa amatā ievēlēt juriskonsulti Anastasiju
Savčuku.
▪

Notiek deputātu balsojums par deputāta A.Osīša ierosinājumu – Administratīvās
komisijas locekļa amatā ievēlēt juriskonsulti Anastasiju Savčuku.

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis, Jānis
Lībietis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
Administratīvās komisijas locekļa amatā ievēlēt juriskonsulti Anastasiju Savčuku.
A.Ence ierosina izņemt no lēmuma lemjošās daļas 4.punktu par Administratīvās
komisijas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā.
▪

Notiek deputātu balsojums par priekšsēdētāja A.Ences ierosinājumu – izņemt no lēmuma
lemjošās daļas 4.punktu.

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis, Jānis
Lībietis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
Izņemt no lēmuma lemjošās daļas 4.punktu – par Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā.
▪

Notiek deputātu balsojums par sagatavoto lēmumu kopumā.

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis, Jānis
Lībietis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
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1. Ievēlēt Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amatā Andreju Kirillovu, personas kods
[…], uz 2021.gadā ievēlētās Mārupes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku.
2. Noteikt atlīdzību par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata pienākumu
pildīšanu EUR 9,837 darba stundā, mēnesī nepārsniedzot 168 darba stundas.
3. Ievēlēt Administratīvās komisijas locekļa amatā juriskonsulti Anastasiju Savčuku.
4. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2017.gada 14.jūniju lēmumu Nr.25 ar sēdes
Nr.9.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
36.§
Par domes priekšsēdētāja vietnieka V.Kārkliņa iesnieguma izskatīšanu
Ziņo A.Ence
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis, Jānis
Lībietis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
Piešķirt Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam Valdim
Kārkliņam apmaksātu atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas no 2021.gada
23.augusta līdz 2021. gada 5.septembrim par Mārupes novada Pašvaldības īpašumu
pārvaldes vadītāja amatā nostrādāto laika periodu no 2020.gada 20.aprīļa līdz 2021.gada
28.jūlijam.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas.
Domes priekšsēdētājs paziņo, ka domes sēde notiks 2021.gada 26.augustā plkst. 09:00.
Sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.11:38
Domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Pašvaldības administrācijas
Kancelejas pārzine

Kristīne Štrāla
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