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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.11 

 

Mārupes  novadā           2021.gada 29.septembrī 

 

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, 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: 

izpilddirektora vietniece Elfa Sloceniece, 

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina, 

Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Krēmere, 

Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatvede Gunta 

Kostiļeva, 

Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna 

Brigmane.   

 

Uzaicinātā persona: Pierīgas tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Aiva Vancāne 

 

Sēdi protokolē Centrālās administrācijas  

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša  

 

Infortmācijai: 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane  ziņo par 

notikušajām aktivitātēm septembra mēnesī. 

A.Ence informē, ka oktobra mēnesī plānojas arī ziņojums no izpilddirektora par 

saimniecisko darbību, savukārt, no Mārupes novada pašvaldības policijas ziņojums par 

sabiedrisko kārtību. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus lēmumprojektus: 

80.Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunušas” detālplānojuma teritorijā, 

Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā” un lēmuma atcelšanu 
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81.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. 

 

 82.Par iepirkuma “Demonstrācijas iekārtu piegāde” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu. 

 

 83.Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (8 gab.). 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtības papildināšanu ar punktiem 

Nr. 80, 81, 82 un 83. 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Papildināt sēdes darba kārtību ar  punktiem Nr. 80, 81, 82 un 83. 

 

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 (12 gab.). 

3.Par adreses piešķiršanu (4 gab.) 

4.Par adreses maiņu. 

5.Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

6.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2335  atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma Brīvnieku iela 8, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra  

Nr.8076 007 1294), adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

7.Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Ikri”, kadastra  

Nr.80760110181, Mārupes novads, zemes vienības daļai 1,1550 ha platībā. 

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

9.Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

10.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0053, Salas pagastā, Mārupes 

novadā, atdalīšanu no nekustamā īpašuma Čučumuiža, kadastra Nr.8088 006 0016, un 

adreses piešķiršanu. 

11.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Čaperi” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējums 8048 007 0722 un nekustamā īpašuma “Čaperu pļava” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 8048 007 1008. 

12.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Briežu iela 98, zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 007 0710, 8048 007 0709 un nekustamā 

īpašuma Briežu iela 98A, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0529, Lapsās, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

13.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pūces”, kadastra 

Nr. 8048 014 0038, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0038, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, sadalīšanai. 

14.Par nekustamā īpašuma Parka aleja 12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8048 007 1170 un nekustamā īpašuma Parka aleja 12A zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0983, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā apvienošanu 

un adreses likvidēšanu. 
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15.Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Stirnu ielā 5A, 

Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

16.Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra  

Nr.80760050001) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu. 

17.Par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālā plānojuma grozījumu izstrādi. 

18.Par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Mārupes 

novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atcelšanu. 

19.Par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760120736) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

20.Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760111779) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

21.Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Anniņas” un Sniegu iela 22, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

22.Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošo 204/8200 domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma - zemes gabala Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.8076 007 0999, pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu 

par noteikto cenu. 

23.Par nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 29, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 008 0071 un nekustamā īpašuma Tīraines iela 13, Tīrainē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0199 atsavināšanas cenas apstiprināšanu 

un maiņas līguma noslēgšanu. 

24.Par Mārupes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, 9718 m2 platībā, atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 

25.Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar adresi Priedaines 

iela 11, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra apzīmējums 8048 003 1778, 

pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par nosacīto cenu. 

26.Par zemes gabala ar kadastra Nr.8076 001 0049, Skultes iela 29B, Skultē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, 233/6971 domājamo daļu atsavināšanu. 

27.Par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā Meža iela 20, Jaunmārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads, ar kadastra Nr. 8076 011 0734. 

28.Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, daļas, aptuveni 0,1464 ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā un nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0813, daļas, aptuveni 0,2093 ha platībā maiņu 

pret nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-Vecinkas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0504, daļu, aptuveni   0,0932 ha platībā. 

29.Par 2021.gada 24.februāra lēmuma Nr.13 (protokols Nr.2) atcelšanu. 

30.Par Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas vadības darba grupas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

31.Par rīcības plāna atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai Mārupes 

novadā apstiprināšanu 

32.Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai. 

33.Par Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr. 4) 

atcelšanu daļā. 

34.Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru fermai” bezatlīdzības 

pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā. 
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35.Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai mazajā alkoholisko dzērienu darītavā Mārupes novadā. 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

36.Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu. 

37.Par  […] apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu. 

38.Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija” 

kultūras projekta “Mana glezna 2021” īstenošanai. 

39.Par organizatoriskām izmaiņām Mārupes novada Izglītības dienestā. 

40.Par Babītes vidusskolas interešu izglītības programmu 2021./2022., 2022./2023. un 

2023./2024.mācību gadam saskaņošanu. 

41.Par Mārupes novada Skultes sākumskolas interešu izglītības programmu 2021./2022., 

2022./2023. un 2023./2024.mācību gadam saskaņošanu. 

42.Par Mārupes novada Salas sākumskolas interešu izglītības programmu 2021./2022. 

mācību gadam saskaņošanu. 

43.Par Mārupes novada Sociālā dienesta un Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta 

reorganizāciju. 

44.Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.gadā (septembris – decembris). 

45.Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansējumu. 

46.Par Babītes novada pašvaldības bibliotēkas un “Mazcenas” bibliotēkas reorganizāciju. 

47.Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Mārupes novadā. 

48.Par dalību projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

īstenošanā. 

49.Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.13/2021 "Par kārtību 

kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem 

pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē " apstiprināšanu. 

50.Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.14/2021 "Mārupes 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 

apstiprināšanu. 

51.Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

52.Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu. 

53.Par Mārupes novada pašvaldības Vienoto grāmatvedības uzskaites kārtības  

apstiprināšanu. 

54.Par Babītes novada pašvaldības slēguma pārskata apstiprināšanu.  

55.Par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

56.Par mobilā interneta nodrošināšanu Normundam Orleānam. 

57.Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 

Mārupes novadā” pieņemšanu. 

58.Par saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība Mārupes novadā” pieņemšanu. 

59.Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu […]. 

60.Par Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas darbības 

izbeigšanu. 

61.Par jaunas amata vietas izveidošanu Babītes vidusskolā. 

62.Par Mārupes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu.  
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63.Par Mārupes novada tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 

64.Par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 

65.Par Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu. 

66.Par Mārupes novada apkaimju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu. 

67.Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  dzēšanu SIA […]. 

68.Par Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sastāvu. 

69.Par Mārupes novada pašvaldības institūciju darba kārtības noteikumu 

apstiprināšanu. 

70.Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes pašvaldības policijā.  

71.Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pierīgas tūrisma asociāciju. 

72.Par Pašvaldības īpašumu pārvaldes izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. 

73.Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma “Priežuparks”, 

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 1001, nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu. 

74.Par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti”. 

75.Par Mārupes novada pašvaldības institūciju darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma apstiprināšanu. 

76.Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes Valsts ģimnāzijā. 

77.Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 9.jūlija saistošajos 

noteikumos  Nr. 1/2021 „Mārupes novada pašvaldības nolikums”. 

78.Par grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā. 

79.Par jaunas amata vietas izveidošanu Centrālā administrācijā. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

80.Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunušas” detālplānojuma teritorijā 

Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā” un lēmuma atcelšanu. 

81.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. 

82.Par iepirkuma “Demonstrācijas iekārtu piegāde” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu. 

83.Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (8 gab.). 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā. 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

LĒMUMS Nr.1 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izveidot Mārupes novada Mārupes ciema teritorijā sekojošu ielu, piešķirot nosaukumus: 

Mazā Cērpu iela   (posmā no Kabiles ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760073123 ) – 0,076 km garumā un 11 m platumā sarkanajās līnijās.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

LĒMUMS Nr.2.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mūsas iela 42, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 007 2430) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 0072430 

zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifika-

torā, ja tāds 

ir 

Adresāci- 

jas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzē

-ta 

 

8076007-2430 

 

 

Mūsas iela 42, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

 

105415756  

 

Mūsas iela 42, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

8076 007 

3511 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/105415756?type=house
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zemes 

vienība 

 

Mārupes 

novads  

Mārupes 

novads 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

 

 

- - - 

Mūsas iela 40, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3512 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3511,  0,1511 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3512,  0,1312 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

5. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3513,  0,0065 ha 

platībā, nosaukumu Dzelzceļa iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3513,  0,0065 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

7.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

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 protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, 

Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), (Jānis Lībietis no sēdes telpas uz brīdi 

izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamo īpašumu Mūsas iela 43, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 007 2432) un Mūsas iela 45, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 007 2431) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes 

vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķir-

šana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizē-

šana, 

likvidē-

šana vai 

esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifika-

torā, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešams

, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

80760072432 

 

 

Mūsas iela 43, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

105415772  

 

Mūsas iela 43, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3514 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķir-

šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

- - - 

Mūsas iela 

43A, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3515 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķir-

šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dzelzceļa  iela 

63A, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3516 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķir-

šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dzelzceļa  iela 

65A, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3517 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķir-

šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dzelzceļa  iela 

65B, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3518 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.5” 

esošās 

adreses 

saglabā-

šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076007-2431 

Mūsas iela 45, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

105415764 

Mūsas iela 45, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

8076 007 

3519 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.6” 

https://www.kadastrs.lv/varis/105415772?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105415764?type=house
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Mārupes 

novads 

Mārupes 

novads 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3514,  0,1243 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3515,  0,1478 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3516,  0,1550 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3517,  0,1211 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3518,  0,1209 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3519,  0,1212 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

9. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3520,  0,0165 ha 

platībā, nosaukumu Dzelzceļa iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

10. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3520,  0,0165 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

11.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

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 protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ilze Bērziņa, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide, Jānis Lībietis), (Aivars Osītis no sēdes telpas  uz brīdi 

izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vieveri”, Gātciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8088 003 0009) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību 

platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

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 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 
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likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8088 003 0009 

 

 

Vieveri, 

Gātciems, Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

104514331  

 

Vieveri, 

Gātciems, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 003 

0404 

 

Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

- - - 

Vieverieši, 

Gātciems, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 003 

0405 

Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0404,  zemes 

lietošanas mērķus: 

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) – 0,2590 ha platībā; 

3.2. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) – 0,0210 ha platībā. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0405,  zemes 

lietošanas mērķus: 

4.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) – 0,2590 ha platībā; 

4.2. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) – 0,0210 ha platībā. 

5.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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 4 (četrām) lapām 
 

LĒMUMS Nr.2.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Ilze Bērziņa, Normunds 

Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide, Jānis Lībietis), (Aivars Osītis no sēdes telpas  uz brīdi 

izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju iela 69, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 003 0948) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes 

vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

https://www.kadastrs.lv/varis/104514331?type=house
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2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresā-

cijas 

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 nepiecie-

šams, 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 

 

 

 

 

Paleju iela 69, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

104626706  

 

Paleju iela 69, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 

2545 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2545,  0,2348 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2546,  0,0245 ha 

platībā, nosaukumu Paleju iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2546,  0,0245 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

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 4 (četrām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamo īpašumu Saules iela 8, Mārupē, Mārupes pagastā,  Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 003 1370) un Saules iela 6, Mārupē, Mārupes pagastā,  Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 003 1371) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes 

https://www.kadastrs.lv/varis/104626706?type=house
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vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā), papildinot 2005.gada 26.oktobrī 

apstiprināto “Mārupes pagasta nekustamā īpašuma Zeltiņu iela 119 detālplānojumu”  

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķir-šana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizē-

šana, 

likvidē-šana 

vai esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresāci- 

jas objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifika-

torā, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecieš-

ams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabā-šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

 

 

Saules iela 8, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

105294230  

 

Saules iela 8, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 

2545 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķir-šanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Saules iela 6A, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 

2549 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabā-šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

Saules iela 6, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105294222 

Saules iela 6, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 

2550 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2548,  0,1478 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2549,  0,1479 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2550,  0,1478 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

6. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2551,  0,0456 ha 

platībā, nosaukumu Saules iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2551,  0,0456 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

8.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

https://www.kadastrs.lv/varis/105294230?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105294222?type=house
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9.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 4 (četrām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamam īpašumam Dāliju iela 11, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 007 0693) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemes vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķir-šana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizē-

šana, 

likvidē-šana 

vai esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifika 

torā, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie 

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē 

jums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

maiņa 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8076007 

0693 

 

Dāliju iela 11, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

101310950  

 

Asteru iela 8, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3496 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

maiņa 
ēka 

8076007 

0693001 

Dāliju iela 11, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

101310950 

Asteru iela 8, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

maiņa 
ēka 

8076007 

0693002 

Dāliju iela 11, 

Mārupe, 

Mārupes 

101310950 

Asteru iela 8, 

Mārupe, 

Mārupes 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/101310950?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101310950?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101310950?type=house
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pagasts, 

Mārupes 

novads 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

adreses 

maiņa 
ēka 

8076007 

0693004 

Dāliju iela 11, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

101310950 

Asteru iela 8, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

maiņa 
ēka 

8076007 

0693005 

Dāliju iela 11, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

101310950 

Asteru iela 8, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķir-šanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lielā iela 131,  

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 

3497 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3496,  0,3564 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3497,  0,1345 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

6. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3498,  0,1045 ha 

platībā, nosaukumu Lielā iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3498,  0,1045 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

8.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

9.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 4 (četrām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/101310950?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101310950?type=house
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1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam Cērpu iela 9, Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 007 1668) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemes vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresā-cijas 

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 

Adresācija

s objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifika-

torā, 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 

 

 

8076007-

3124 

 

Cērpu iela 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

105284613  

 

Mazā Cērpu 

iela 7, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 3527 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķir-šanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Mazā Cērpu 

iela 5, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 3528 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3527,  0,1200 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3528,  0,1312 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

5.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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 4 (četrām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

https://www.kadastrs.lv/varis/105284613?type=house
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Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

novadā (kadastra Nr.8076 007 1625) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1625 

zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķir-

šana, maiņa, 

tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizē-

šana, 

likvidē-šana 

vai esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresā-cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepiecie-

šams, 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 nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabā-

šana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8076007 

1625 

 

Avotu iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

104673216  

 

Avotu iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 

3521 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabā-

šana 

ēkai 

 

8076007 

1625001 

Avotu iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104673216 

Avotu iela 

10 Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabā-

šana 

telpu grupai 
8076007 

1625001001 

Avotu iela 

10-1, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104673216 

Avotu iela 

10 -1 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1 

esošās 

adreses 

saglabā-

šana 

telpu grupai 
8076007 

1625001002 

Avotu iela 

10-2, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104673216 

Avotu iela 

10-2  

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3521,  0,1146 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/104673216?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104673216?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104673216?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104673216?type=house
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4. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3522,  0,0246 ha 

platībā, nosaukumu Mūsas iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3522,  0,0246 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3523,  0,0395 ha 

platībā, nosaukumu Avotu iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3523,  0,0395 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

8.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

9.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 4 (četrām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ciņi”, Jaunmārupē, Mārupes pagastā,  Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 011 0085), 2.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8076 011 0086 un 4.zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1055 zemes ierīcības 

projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā), 

papildinot 2004.gada 27.oktobrī apstiprināto “Mārupes pagasta saimniecības “Ciņi” 2.zemes 

gabala detālplānojums”.  

2.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 
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Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamo īpašumu Mārupes novadā, Mārupes pagastā, Saulgožu ceļš J 

(kadastra Nr.80760090281), Saulgožu ceļš H (kadastra Nr.80760090265) un Saulgožu ceļš F 

(kadastra Nr.80760090166) zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību 

platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana

) 

Adresācija

s 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 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  
 

 

Saulgožu 

ceļš L, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090289 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

Saulgožu ceļš 

J, Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106868035 

Saulgožu 

ceļš J, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090290 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

Saulgožu ceļš 

F, Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106839205 

Saulgožu 

ceļš F, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090291 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

Saulgožu ceļš 

H, Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106868051 

Saulgožu 

ceļš H, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090292 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Saulgožu 

ceļš K, 

Mārupes 

pagasts, 

80760090293 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

https://www.kadastrs.lv/varis/106868035?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106839205?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106868051?type=house
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Mārupes 

novads 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Saulgožu 

ceļš N, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090294 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Saulgožu 

ceļš M, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090295 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.7” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0289,  4,73 ha 

platībā zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0290,  2,41 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0291,  0,83 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0292,  1,05 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0293,  1,06 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0294,  1,05 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0295,  4,80 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

9.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām 

 

LĒMUMS Nr.2.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 
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Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamā īpašuma Mārupes novadā, Mārupes pagastā, “Bejas”  

(8076 009 0032) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0043  zemes ierīcības 

projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresā-

cijas 

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 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  
 

 

Liellūši, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090286 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760090043 

Jaunbejas, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106503422 

Jaunbejas, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760090287 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
80760090043

001 

Jaunbejas, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106503422 

Jaunbejas, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

807600900430

01 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
80760090043

002 

Jaunbejas, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106503422 

Jaunbejas, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

807600900430

02 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0285, 0,0642 ha 

platībā, nosaukumu C-25 Peles  - Dzilnas, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0285,  0,0642 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0286,  2,0000 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

https://www.kadastrs.lv/varis/106503422?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106503422?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106503422?type=house
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6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0287,  2,3358 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201). 

7.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

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 protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām 
 

LĒMUMS Nr.2.12 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt nekustamajam īpašumam Krones iela 4 ”Dūkuri”, Mārupē, Mārupes 

pagastā,  Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 007 0114), zemes ierīcības projektu kā galīgo 

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

2.Projektētai zemes vienībai “Nr.1” atstāt spēkā esošo adresi atbilstoši 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 

esošās adreses 
saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

 
 

Krones iela 4, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads  

 

103764678  
 

Krones iela 4, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 3524 
 

Projektā zemes 
vienība “Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 
   

Krones iela 4, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 
Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3524,  0,5568 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3525,  0,0433 ha 

platībā, nosaukumu Krones iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3525,  0,0433 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

6. Piešķirt zemes vienībai  “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3526,  0,0036 ha 

platībā, nosaukumu Kokles iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103764678?type=house
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7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3526,  0,0036 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

8.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

9. 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 4 (četrām) lapām 
 

LĒMUMS Nr.3.1 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Lielā iela 22, Mārupē,  Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā,  rindu mājai un telpu grupām adreses atbilstoši  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 

Adresā

cijas 

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 

piešķiršanu 

 

 

  

ēkai 

  

8076003128900

5 

  

  
Lielā iela 22, Mārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads  

  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-1, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.1 

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-2, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.2 
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adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-3, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.3 

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-4, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.4 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-5, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.5 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-6, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.6 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-7, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.7 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-8, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.8 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-9, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa Nr.9 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-10, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa 

Nr.10 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-11, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa 

Nr.11 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-12, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa 

Nr.12 
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adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-13, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa 

Nr.13 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-14, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa 

Nr.14 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

 
   

Lielā iela 22-15, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

Būvprojekt

ā telpu 

grupa 

Nr.15 

 

2.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

LĒMUMS Nr.3.2 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Veimāri-1”, Mārupē,  Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā,  zemes vienībai un vasaras mājai adresi atbilstoši 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 

informāci

ja, ja tāda 
ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 
 

 

  

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība 
  

80760080168 

  

  
Veczariņu iela 57, Mārupe, 
Mārupes pagasts, Mārupes 

novads  
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adreses 

piešķiršanu 

 

ēkai 
80760080168001 

 
  

Veczariņu iela 57, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 
novads 

 

  

2.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 
LĒMUMS Nr.3.3 

Par adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Dravnieku iela 6, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā,  divu dzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām adreses atbilstoši  

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 

piešķiršanu 
ēkai 

80760072994001 

 
  

Dravnieku iela 6, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 

novads 
 

  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai 
8076007299400100

1 
  

Dravnieku iela 6-1, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 
novads 

 

  

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 
8076007299400100

2 
  

Dravnieku iela 6-2, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 
novads 

  

 

2.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 
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LĒMUMS Nr.3.4 

Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Ainavas”, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 004 0003, Pērnciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 
 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nosaukumu/adresi zemes vienībai:  

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 

vienībai 
8088 004 0003 

- - 

“Dzintariņi”, 

Pērnciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads  

- - 

2.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

LĒMUMS Nr.4 

Par adreses maiņu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

https://www.kadastrs.lv/varis/106230251?type=house
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Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Mainīt saimniecības ēkai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0069 002 adresi atbilstoši 

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 

klasifika-

torā, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

 

ēkai 
80760030069002 

 

Lielā iela 34, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Lielā iela 52A, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

80760030069002 

 
 

2.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.5 

Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu Daugavas iela 33 (kadastra 

Nr.80760071371), Daugavas iela 35 (kadastra Nr. 80760071851) un Gaujas iela 2A (kadastra 

Nr.80760072754) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80760071371, 80760071851 un 

80760072718 ar kopējo platību 0,6605 ha. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,6605 ha noteikt adresi, atbilstoši 

pielikumam 
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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 
likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

80760071851 

Daugavas iela 35, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

104944721    

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

80760072718 

Gaujas iela 2A, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

 
103817121 

 

   

esošās adreses 
saglabāšana  

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

  

80760071371 

 
  

Daugavas iela 33, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

104944713 

 

  

Daugavas iela 33, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads  

 

Zemes vienību 
ar kadastra 

apzīmējumiem 

80760071371, 
80760071851 un 

80760072718 

apvienošana 

adreses maiņa ēkai 80760070674002 

Gaujas iela 2A, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

 

Daugavas iela 33, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

  

 

3. Noteikt zemes vienībai 0,6605 ha platībā zemes lietošanas mērķi  - individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).   

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām 
 

LĒMUMS Nr.6 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2335  atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma Brīvnieku iela 8, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.8076 007 1294), adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

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

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis), 

(I.Dūduma no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

„pret”  nav, „atturas” 3 (Normunds Orleāns, Andris Puide, Oļegs Sorokins), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

https://www.kadastrs.lv/varis/104944721?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103817121?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103817121?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104944713?type=house
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 1.Atdalīt no nekustamā īpašuma Brīvnieku iela 8 (kadastra Nr.80760071294),  Mārupē, 

Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2335 – 

0,0800 ha platībā. 

 2.Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2335  - 0,0800ha adresi, 

atbilstoši 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 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

80760072335   

Brīvnieku iela 6A, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

  

esošās adreses 
saglabāšana  

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

80760071294 

Brīvnieku iela 8 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

103525902 

Brīvnieku iela 8 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

  

esošās adreses 

saglabāšana  

  

ēkai 

 

  

80760071294001 
  

Brīvnieku iela 8 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

103525902 

  

Brīvnieku iela 8 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

  

 

 3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2335 -  0,0800 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi  - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).   

4.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

LĒMUMS Nr.7 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Ikri”, kadastra  

Nr. 80760110181, Mārupes novads, zemes vienības daļai 1,1550 ha platībā 

Ziņo V.Kārkliņš 
 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

https://www.kadastrs.lv/varis/103525902?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103525902?type=house
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1.Noteikt nekustamā īpašuma “Ikri”, Mārupes novads,  kadastra Nr.80760110181,  

zemes vienības daļai, 1,1550 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu 

apbūve (0801)  

2.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 

 

LĒMUMS Nr.8.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, 

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis), „pret”  nav, „atturas” 6 (Andris 

Puide, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, Normunds  Orleāns), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.8.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā  

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, 

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis), „pret”  nav, „atturas” 6 (Andris 

Puide, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, Normunds  Orleāns), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 
 

LĒMUMS Nr.9.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Silaputniņi” (kadastra Nr.80760080143) plānotajai 

zemes vienībai “Nr.25” - 0,1201 ha platībā,  adresi atbilstoši pielikumam 
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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 

 

   

Silaputniņu iela 24, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.25” 

 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Silaputniņu iela 24, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, 0,1201 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (kods 0601). 

3.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

LĒMUMS Nr.9.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, 

Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), (Ivars Punculis no sēdes telpas uz brīdi 

izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Silaputniņi” (kadastra Nr.80760080143) plānotajai 

zemes vienībai “Nr.26” - 0,2412 ha platībā,  adresi atbilstoši 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 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Silaputniņu iela 26, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

 
Projektā zemes 

vienība “Nr.26” 

 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Silaputniņu iela 26, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, 0,2412 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve  (kods 0601). 

3.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

 

LĒMUMS Nr.9.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

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

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, 

Andris Puide, Ivars Punculis),  (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns no sēdes telpas uz brīdi 

izgājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt no nekustamā īpašuma “Silaputniņi” (kadastra Nr.80760080143) plānotajai 

zemes vienībai “Nr.27” - 0,2007 ha platībā,  adresi atbilstoši 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 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

   
Silaputniņu iela 26A, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

 
Projektā zemes 

vienība “Nr.27” 

 

2.Noteikt nekustamajam īpašumam Silaputniņu iela 26A, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, 0,2007 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 
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3. Paliekošajai zemes vienībai 1,8145 ha platībā, atstāt spēkā esošo adresi “Silaputniņi”, 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 
 

LĒMUMS Nr.10 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0053, Salas pagastā, Mārupes 

novadā, atdalīšanu no nekustamā īpašuma Čučumuiža, kadastra Nr.8088 006 0016, un 

adreses piešķiršanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

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

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, 

Andris Puide, Oļegs Sorokins),  (Ivars Punculis, Normunds Orleāns no sēdes telpas uz brīdi 

izgājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atdalīt no nekustamā īpašuma Čučumuiža, kadastra Nr.8088 006 0016, zemes vienību 

1,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0053, ar mērķi to reģistrēt kā atsevišķu 

nekustamā īpašuma kadastra objektu. 

2.Piešķirt zemes vienībai, 1,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0053, 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 
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adreses 

pieškiršana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

  

80880060053 

 

 

  

nav  

 

 

 

- 

  

Bebri-1, Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

 

  

- - 

 

1. Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0053 NĪVKIS 

reģistrēto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

LĒMUMS Nr.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Čaperi” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējums 8048 007 0722 un nekustamā īpašuma “Čaperu pļava” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 8048 007 1008 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

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

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, 

Andris Puide, Oļegs Sorokins),  (Ivars Punculis, Normunds Orleāns no sēdes telpas uz brīdi 

izgājuši, balsojumā  par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Gijas Guļānes (sert. Nr. AA0116) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 8.augustā 14:50:22) nekustamā īpašuma 

“Čaperi”, kadastra Nr.8048 007 0722, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0722, 

ar adresi “Čaperi”, Skārduciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, un nekustamā īpašuma 

“Čaperu pļava”, kadastra Nr.8048 007 1050, zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 8048 007 

1008, ar adresi “Čaperu pļava”, Skārduciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežu 

pārkārtošanai, saskaņā ar pielikumu.  

2.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresāci-

jas 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 

klasifikato-

rā, 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 

 

 

8048 007 0722 

 

“Čaperi”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

105034747 

 

“Čaperi”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 007 0722 

 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480070722  

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.1, 

80480070722 

 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 

8048 007 0722 

001 

 

“Čaperi”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

105034747 

 

“Čaperi”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 007 0722 

001 

 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480070722  

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.1, 

80480070722 

 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 

8048 007 0722 

002 

 

“Mētras”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

106722143 

“Mētras”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 007 0722 

002 

 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480070722  

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.1, 

80480070722 

 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8048 007 1008 

 

“Čaperu 

pļava”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

106721496 

“Čaperu 

pļava”, 

Skārduciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 007 1008 

 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480071008  

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.2, 

80480071008 
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1. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0722 platība 

– 1,4643 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods – 0601) 0,8443 ha platībā, un Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība (kods 0201) 0,62 ha platībā. 

2. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1008, 

platība – 0,3749 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0600). 

3. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lapām 

 

LĒMUMS Nr.12 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Briežu iela 98, zemes 

vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8048 007 0710, 8048 007 0709 un nekustamā 

īpašuma Briežu iela 98A, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0529, 

Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

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

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, 

Oļegs Sorokins, Ivars Punculis, Normunds Orleāns), „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 
1.Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Janas Brices (sert. Nr.AA0163), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 25.augustā 11:46:51) nekustamā īpašuma Briežu 

iela 98, kadastra Nr. 8048 007 0709, zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0710, 

ar kopējo platību 0,1055 ha un ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0709, ar kopējo platību 1,22 

un nekustamā īpašuma Briežu iela 98A, kadastra Nr. 8048 007 0529, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0529, ar kopējo platību 0,0867 ha, Lapsas, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, robežu pārkārtošanai un sadalei, saskaņā ar pielikumu.  

2.Atļaut no nekustamā īpašuma Briežu iela 98, kadastra Nr.8048 007 0709, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0709, 8048 007 0710 un nekustamā īpašuma Briežu 

iela 98A, kadastra Nr. 8048 007 0529, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0529, 

atdalīt, saskaņā ar pielikumu, projektēto zemes vienību Nr.8 (plānotās zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8048 007 1153) 0,2362 ha platībā, piešķirot tai īpašuma nosaukumu Mežvidu iela 

un ielas nosaukumu Mežvidu iela, Lapsas, Babītes pagasts, Mārupes novads, nosakot 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

3.Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 
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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 

 

- 

 
- 

- 

 

Mežvidu iela 1, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1152 

 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

8048 007 0709, 

8048 007 0710, 

8048 007 0529   

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.7, 8048 

007 1152 

 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 

 
- 

- 

 

Mežvidu iela 3, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1144 

 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

8048 007 0709, 

8048 007 0710, 

8048 007 0529   

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.1, 8048 

007 1144 

 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 

 
- 

- 

 

Mežvidu iela 5, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1146 

 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

8048 007 0709, 

8048 007 0710, 

8048 007 0529   

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.2, 8048 

007 1146 

 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 

 
- 

- 

 

Mežvidu iela 8, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1148 

 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

8048 007 0709, 

8048 007 0710, 

8048 007 0529   

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 
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vienība Nr.3, 8048 

007 1148 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 

 
- 

- 

 

Mežvidu iela 6, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1149 

 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

8048 007 0709, 

8048 007 0710, 

8048 007 0529   

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.4, 8048 

007 1149 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 

 
- 

- 

 

Mežvidu iela 4, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1150 

 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

8048 007 0709, 

8048 007 0710, 

8048 007 0529   

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.5, 8048 

007 1150 

adreses 

piešķiršana 
Ēka  - - - 

Mežvidu iela 4, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 0709 

002 

Būvatļauja 

Individuālās 

dzīvojamās mājas 

būvniecībai. 

Lēmuma numurs 

BIS-BV-4.1-2020-

3125 

Lēmuma datums 

25.05.2020. 

Spēkā no 

27.05.2020. 

 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 

 
- 

- 

 

Mežvidu iela 2, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1151 

 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

8048 007 0709, 

8048 007 0710, 

8048 007 0529   

robežu 

pārkārtošanai; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.6, 8048 

007 1151 

 

Adreses 

likvidēšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0709 

Briežu iela 98, 

Lapsas, Babītes 

pag., Mārupes 

nov., LV-2107 

105020882 - - - 

Adreses 

likvidēšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0529 

Briežu iela 

98A, Lapsas, 

Babītes pag., 

Mārupes nov., 

LV-2107 

105020995 - - - 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105020882?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105020995?type=house
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3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1144, 

platība – 0,2867 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1146, 

platība – 0,2465 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 
5. Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1148, 

platība – 0,1392 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 
6. Projektētajai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1149, 

platība – 0,1256 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 
7. Projektētajai zemes vienībai Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1150, 

platība – 0,1290 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

8. Projektētajai zemes vienībai Nr.6, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1151, 

platība – 0,1269 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 
9. Projektētajai zemes vienībai Nr.7, ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1152, 

platība – 0,1215 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

10. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības 

projektā norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 
11. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

 

LĒMUMS Nr.13 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Pūces”, 

kadastra Nr.8048 014 0038, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0038, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, sadalīšanai 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

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

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, 

Oļegs Sorokins, Ivars Punculis), „pret”  nav, „atturas” 2 (Normunds Orleāns, Andris Puide), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Māras Marheles (sert. Nr.AA0135), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 23.augustā 22:47:06) nekustamā 

īpašuma “Pūces”, kadastra Nr. 8048 014 0038, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 

014 0038, ar adresi “Pūces”, Babītes pagasts, Mārupes novads, sadalei, saskaņā ar pielikumu.  

2.Projektētajām zemes vienībām un ēkām piešķirt nosaukumus/adreses: 
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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 

Nosaukuma/

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - 
 

- 

“Lielpūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0076 

 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.1, 

80480140076; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222 

Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 
- 

 
- 

“Kalna 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 014 0077 

 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.2, 

80480140077; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222 

Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Lejas 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0078 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.3, 

80480140078; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222 

Esošās 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

- 

 

- 
 

101078638 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

8048 014 0079 

 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
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LV-2107 Projektētā zemes 

vienība Nr.4, 

80480140079 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

dzīvojamā 

māja 

8048 014 0038 

001 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 014 0038 

001 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.4, 

80480140079 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

kūts 
8048 014 0038 

002 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 014 0038 

002 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.4, 

80480140079 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ratnīca 
8048 014 0038 

003 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 014 0038 

003 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.4, 

80480140079 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

klēts 
8048 014 0038 

004 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

8048 014 0038 

004 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.4, 

80480140079 

Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- 

 
- - 

“Meža 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0080 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.5, 

80480140080; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222 

Adreses 

likvidēšana 
pagrabs 

8048 014 0038 

005 

 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 - - - 

https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
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Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

pagrabs 

8048 014 0038 

005 

 

- - 

“Meža 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0038 

005 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.5, 

80480140080; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222  

Adreses 

likvidēšana 

Saimniecī

bas ēka 

8048 014 0038 

006 

 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 - - - 

Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

Saimniecī

bas ēka 

8048 014 0038 

006 

 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 

“Meža 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0038 

006 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.5, 

80480140080; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222  

Adreses 

likvidēšana 
šķūnis 

8048 014 0038 

007 

 

“Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

101078638 - - - 

Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

šķūnis 

8048 014 0038 

007 

 

- - 

“Meža 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0038 

007 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.5, 

80480140080; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222 

Adreses 

likvidēšana 
pirts 

8048 014 0038 

008 

 

“Pūces 1”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

104426170 - -  - 

https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/101078638?type=house
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Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

pirts 

8048 014 0038 

008 

 

- - 

“Meža 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0038 

008 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.5, 

80480140080; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222  

Nosaukuma

/adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Ezera 

Pūces”, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads,  

LV-2107 

 

8048 014 0081 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480140038  

sadale; 

Projektētā zemes 

vienība Nr.6, 

80480140081; 

VVC 

22.09.2021. 

atzinums Nr.1-

16./222 

 

3.Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0076 platība – 5,5 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 
4.Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0077 platība – 3,5 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 

5.Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0078 platība – 2,0 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir mežsaimniecība (kods 0201). 
6.Projektētajai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0079 platība – 2,6 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 
7.Projektētajai zemes vienībai Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0080 platība – 4,6 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

8.Projektētajai zemes vienībai Nr.6, ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0081 platība – 2,0 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 

ir lauksaimniecība (kods 0101). 

9.Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā 

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

10.Jaunveidojamam īpašumam, kura sastāvā plānots reģistrēt jaunveidojamās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 8048 014 0076 un 8048 014 0080 piešķirt nosaukumu 

“Lielpūces”, Babītes pagasts, Mārupes novads. 
11.Jaunveidojamam īpašumam, kura sastāvā plānots reģistrēt jaunveidojamās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 8048 014 0077 un 8048 014 0079 saglabāt nosaukumu 

“Pūces”, Babītes pagasts, Mārupes novads. 
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12.Jaunveidojamam īpašumam, kura sastāvā plānots reģistrēt jaunveidojamās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 8048 014 0078 un 8048 014 0081 piešķirt nosaukumu 

“Lielpūces 1”, Babītes pagasts, Mārupes novads. 
 

Lēmumu elektroniski nosūtīt: 

- Iesnieguma iesniedzējam – Mārai Marhelei gdezija@latnet.lv ; 

- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai - riga@vzd.gov.lv  

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.14 

Par nekustamā īpašuma Parka aleja 12 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

 8048 007 1170 un nekustamā īpašuma Parka aleja 12A zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0983, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

apvienošanu un adreses likvidēšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Normunds Orleāns, Andris Puide, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis), (Jānis Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” 3 (Aivars Osītis, Oļegs Sorokins,  Ilze Bērziņa), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Atļaut apvienot zemes vienības ar adresi Parka aleja 12, kadastra apzīmējums  

8048 007 1170, ar kopējo platību 0,1955 ha, un zemes vienību ar adresi  Parka aleja 12A, 

kadastra apzīmējums 8048 007 0983, ar kopējo platību 0,2301 ha, Dzilnuciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā. 

2.Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,4256 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 

mailto:gdezija%7C@latnet.lv
mailto:riga@vzd.gov.lv
mailto:riga@vzd.gov.lv
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esošās adreses 

saglabāšana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

  

80480071170 

 

 

  

Parka aleja 12, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads, 

LV-2107;  

104413917 

 

  

Parka aleja 12, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads, 

LV-2107;  

Jaunizveidotā 

zemes vienība 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

80480071170 un 

80480070983 

apvienošana 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

80480070983 

Parka aleja 12A, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads, 

LV-2107; 

 

105573751   

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem 

80480071170 un 

80480070983 

apvienošana 

 

 

3.Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Parka aleja 12, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 0,4256 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), 0,0504 ha platībā, un Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)  

0, 3752 ha platībā. 

4.Apvienotajai zemes vienībai Parka aleja 12, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc apgrūtinājuma plāna 

izgatavošanas. 

5.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

 

LĒMUMS Nr.15 

Par adrešu piešķiršanu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Stirnu ielā 5A, 

Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins,  Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, 

Andris Puide, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), (Jānis Lībietis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas”nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Piešķirt adreses divdzīvokļu dzīvojamajai mājai  un telpu grupām:  

https://www.kadastrs.lv/varis/104413917?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105573751?type=house
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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 

 

  

ēka 

 

  

80480070489002  105020214 105020214  

Stirnu iela 

5A, Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads, LV-

2107  

- - 

adreses 

piešķiršana 
telpu grupa 

80480070489002 

001 

 

- - 

Stirnu iela 

5A,dzīvoklis 

1, Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads, LV-

2107 (Stirnu 

iela 5A-1, 

Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads)  

- - 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

telpu grupa 

80480070489002 

002 

 

- 

- 

 

 

 

Stirnu iela 

5A,dzīvoklis 

2, Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads, LV-

2107 (Stirnu 

iela 5A-1, 

Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads)  

 

- - 

https://www.kadastrs.lv/varis/105020214?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105020214?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106230251?type=house


47 
 

2.Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  iesnieguma iesniedzējam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un 

otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas 

attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, 

papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.16 

Par nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā  

(kadastra Nr.80760050001), detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna  

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins,  Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret”  nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā „Mazāvas”, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760050001), kas uzsākta ar Mārupes novada domes 

lēmumu 2015.gada 8.septembrī (lēmums Nr.1, sēdes prot.Nr.15), un atcelt ar šo lēmumu 

apstiprināto detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 2015/2. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 26.oktobrī, starp Mārupes novada domi un 

[…], personas kods […], noslēgto līgumu Nr.4/2015 par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Mazāvas”, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760050001) teritorijai.  

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/14-2021 un 

noteikt detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „„Mazāvas”, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760050001) robežām, 9,96 ha platībā. 

5. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītājas vietnieci Daci Žīguri.  

6. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma 

izstrādi un finansēšanu ar nekustamā „Mazāvas” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 80760050001) īpašnieku, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu detālplānojuma ierosinātājam uz deklarēto adresi. 

8. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniecei Dacei Žīgurei paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Mārupes 

novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

http://www.marupe.lv/
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LĒMUMS Nr.17 

Par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu izstrādi 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Uzsākt nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu izstrādi.  

2.Apstiprināt detālplānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/15-2021 un 

noteikt detālplānojuma grozījumu teritorijas robežas, iekļaujot  nekustamo īpašumu “P133 1B”, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.80760020093, un nekustamā īpašuma 

“Starptautiskā lidosta "Rīga"”, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, kadastra Nr.80760020007, daļu (~12,34 ha), apmēram 15,10 ha kopplatībā, 

atbilstoši ar šo lēmumu apstiprinātā darba uzdevuma pielikumā norādītajai teritorijai.  

3. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu teritorijas robežas var tikt precizētas, 

izstrādājot konkrētos risinājumus, ciktāl tas nemaina detālplānojuma grozījumu mērķi pēc 

būtības.  

4. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja vietnieci Daci Žīguri.  

5. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma 

grozījumu izstrādi un finansēšanu ar detālplānojuma ierosinātāju - nekustamā īpašuma 

“Starptautiskā lidosta "Rīga"”, "Lidosta "Rīga" 10/1", Lidosta "Rīga", Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, kadastra Nr.80760020007, īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

vietniecei Dacei Žīgurei pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma grozījumu ierosinātājam, 

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

informācijas sistēmā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.18 

Par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Mārupes 

novada saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atcelšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Pieņemt iesniegto Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.11/2021 

„Par Mārupes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.13 „Mārupes novada 

saimniecības „Gaiļi-1” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

http://www.marupe.lv/
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LĒMUMS Nr.19 

Par nekustamā īpašuma „Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760120736), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Zvaigznāji”, kadastra 

Nr.80760120736, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijai. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/16-2021 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, kadastra Nr.80760120736, 

Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijai 5,1793  ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītājas vietnieci Daci Žīguri.  

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma 

izstrādi un finansēšanu ar nekustamā “Zvaigznāji”, kadastra Nr.80760120736, Vētras, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā) īpašnieku, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, lēmumu un paziņojumus par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr. 20 

Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze 

Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760111779), teritorijai. 

2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu Nr.1/3-6/17-2021 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760111779) teritorijai 3,2661 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītājas vietnieci Daci Žīguri.  

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamā Loka ceļš 44, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760111779) īpašnieku, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

http://www.marupe.lv/
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5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam, lēmumu un paziņojumus par detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr. 21 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām “Anniņas” un Sniegu iela 22, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Anniņas”,  kadastra 

Nr. 8048 007 0253, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1166, ar adresi 

“Anniņas”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, robežās 2,9679 ha platībā un 

nekustamā īpašuma Sniegu iela 22, kadastra Nr. 8048 007 0789, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0789, ar adresi Sniegu iela 22, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, robežās 0,1569 ha platībā. 

2. Apstiprināt darba uzdevumu Nr.16-2021 detālplānojuma izstrādei saskaņā ar 

pielikumu. 

3. Apstiprināt Centrālās administrācijas Attīstības daļas teritorijas plānotāju 

Svetlanu Buraku par detālplānojuma izstrādes vadītāju. 

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar detālplānojuma izstrādes 

ierosinātāju līgumu par detālplānojuma izstrādi. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu iesnieguma iesniedzējam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

 

LĒMUMS Nr.22 

Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošo 204/8200 domājamo daļu no nekustamā 

īpašuma - zemes gabala Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 007 0999, pārdošanas cenas apstiprināšanu un  

atsavināšanu par noteikto cenu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, 

Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis),  (Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 3  (Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/
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1. Atsavināt […], personas kods […], 204/8200 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 600 euro (seši simti 

euro) apmērā. 

2. Par minēto lēmumu informēt […], personas kods […], nosakot termiņu 3 (trīs) 

mēneši pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes novada pašvaldības domi. 

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, 204/8200 domājamo daļu 

pirkuma līgumu ar […], personas kods […].   

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.23 

Par nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 29, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 008 0071 un nekustamā īpašuma Tīraines iela 13, Tīrainē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0199, atsavināšanas cenas 

apstiprināšanu un maiņas līguma noslēgšanu 

Ziņo V.Kārkliņš. 

V.Kārkliņš lūdz deputātu akceptu šī lēmuma lemjošās daļas 3.punkta precizēšanai, izsakot to 

sekojošā redakcijā –  

3.Pirms maiņas līguma noslēgšanas OÜ ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499, lēmuma 

2. p. noteiktajā termiņā, ir pienākums likvidēt uz nekustamā īpašuma Tīraines iela 13, Tīrainē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0199, atrodošās Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās būves, veikt būvgružu izvešanu un 

teritorijas labiekārtošanu, atbilstoši Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes 

prasībām un saņemt atzinumu par nekustamā īpašuma sakārtošanu.  

 
Deputāti vienojas kopīgā balsojumā  par labojumiem lēmuma lemjošās daļas 3.punktā,  

atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze 

Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Veikt labojumus  lēmuma Nr.23 “Par nekustamā īpašuma Jelgavas ceļš 29, Tīrainē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0071 un nekustamā īpašuma 

Tīraines iela 13, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0199, 

atsavināšanas cenas apstiprināšanu un maiņas līguma noslēgšanu” lemjošās daļas 3.punktā. 

 

Tiek balsots par lēmumu kopumā, 

atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze 

Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt Mārupes novada pašvaldības nekustamo īpašumu Jelgavas ceļš 29, 

Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 008 0071, kura nosacītā cena ir 

68 000 euro pret OÜ ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499 nekustamo īpašumu Tīraines iela 

13, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0199, nosacītā cena 
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65 500 euro, nosakot, ka OÜ ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499, ir pienākums segt cenas 

starpību 2 500 euro apmērā maiņas līguma parakstīšanas brīdī. 

2. Par minēto lēmumu informēt OÜ ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499, 

nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši maiņas līguma noslēgšanai ar Mārupes novada pašvaldību. 

3. Pirms maiņas līguma noslēgšanas OÜ ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499, 

lēmuma 2. p. noteiktajā termiņā, ir pienākums likvidēt uz nekustamā īpašuma Tīraines iela 13, 

Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0199, atrodošās Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās būves, veikt būvgružu izvešanu un 

teritorijas labiekārtošanu, atbilstoši Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes prasībām 

un saņemt atzinumu par nekustamā īpašuma sakārtošanu.  

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem, 

pēc lēmuma 3.p. izpildes,  slēgt nekustamo īpašumu Jelgavas ceļš 29, Tīraine, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, kadastra Nr.8076 008 0071 un Tīraines iela 13, Tīrainē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 008 0199, maiņas līgumu, nosakot maiņas  līgumā 

pienākumu  OÜ ROHELINE OAAS, reģ.Nr.10935499, pēc īpašuma tiesības nostiprināšanas 

zemesgrāmatā slēgt servitūta līgumu ar nekustamo īpašumu Jelgavas ceļš 29B, kadastra 

Nr.8076 008 0405 un Jelgavas ceļš 31, kadastra Nr.8076 008 0219 īpašniekiem, apgrūtinot 

nekustamo īpašumu Jelgavas ceļš 29, kadastra Nr.8076 008 0071 ar ceļa servitūtu 4,5 m 

platumā un 19 m garumā par labu nekustamajam īpašumam Jelgavas ceļš 29B, kadastra 

Nr.8076 008 0405 un nekustamajam īpašumam Jelgavas ceļš 31, kadastra Nr.8076 008 0219.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.24 

Par Mārupes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma 

“Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra  

numurs 8048 003 1781, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, 9718 m2 

platībā, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vēja 

Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, zemes 

vienības ar  kadastra apzīmējumu 8048 003 1676, 9718 m2  platībā, izsoles rezultātus. 

2. Saskaņā ar Izsoles komisijas 30.07.2021. protokolu Nr.1-1.14/19/3 par 

nekustamā īpašuma ieguvēju (izsoles uzvarētāju) atzīt SIA “KOOL LATVIJA”, reģistrācijas 

Nr. 40203022089. 

3. Slēgt līgumu par nekustamā īpašuma “Vēja Zirgi”, Piņķos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra numurs 8048 003 1781, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 

8048 003 1676, 9718 m2  platībā, pārdošanu SIA “KOOL LATVIJA”, reģistrācijas 

Nr.40203022089, par pirkuma maksu 121 000,00 EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis 

euro, 00 centi) apmērā. 

4. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Andreju Enci 

parakstīt attiecīgo pirkuma līgumu. 

5. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtīt SIA “KOOL 

LATVIJA”, reģistrācijas Nr. 40203022089, uz e-pasta adresi: arnis@kool.lv.  

 

mailto:arnis@kool.lv
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.25 

Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības ar adresi Priedaines 

iela 11, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra apzīmējums 8048 003 1778, 

pārdošanas cenas apstiprināšanu un atsavināšanu par nosacīto cenu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt SIA “SENSOL”, reģistrācijas Nr.40103834799, zemes vienību 

0,2828 ha platībā ar piešķirto adresi Priedaines iela 11, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra apzīmējums 8048 003 1778, par summu 41 000,00 (četrdesmit viens tūkstotis euro, 00 

centi) apmērā. 

4. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt SIA “SENSOL” uz 

e-pasta adresi: karlis@2ak.at, nosakot trīs mēnešu termiņu pirkuma līguma noslēgšanai ar 

Mārupes novada pašvaldību. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam slēgt zemes vienības 

ar adresi Priedaines iela 11, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 

8048 003 1778, pirkuma līgumu ar SIA “SENSOL”, reģistrācijas Nr. 40103834799.   

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.26 

Par zemes gabala ar kadastra Nr.8076 001 0049, Skultes iela 29B, Skultē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, 233/6971 domājamo daļu, atsavināšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 1. Atsavināt Aleksandram Pančenko nedzīvojamai ēkai - garāžai  Nr.26 piekritīgās 

233/6971  domājamās daļas no zemes gabala Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu 8076 001 0049.  

2.Uzdot Nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā 

īpašuma vērtību, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju.  

3.Par pieņemto lēmumu informēt Aleksandru Pančenko, personas kods 180963-10542. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

Plkst.11:45 tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums uz 15 min 

Plkst.12:05 domes sēde tiek turpināta. 

Deputāts Normunds Orleāns plkst.12:00 ģimenes apstākļu dēļ   

domes sēdi atstāj, turpmākajos balsojumos nepiedalās.  

mailto:karlis@2ak.at
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LĒMUMS Nr.27 

Par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā Meža iela 20, Jaunmārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads, ar kadastra Nr.8076 011 0734 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Andris Puide, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs 

Antipenko, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars 

Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis), (Guntis Ruskis, Jānis Lībietis nav atgriezušies no pārtraukuma, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Slēgt ar […], personas kods […], servitūta līgumu, nodibinot ceļa servitūtu 

pašvaldības nekustamajā īpašumā Meža iela 20, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, kadastra Nr.8076 011 0734, 4,5 m platumā un 29,43 m garumā par labu nekustamajam 

īpašumam Meža iela 18 A, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 

011 0942, saskaņā ar grafisko pielikumu. 

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

nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz […].          

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.28 

Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, daļas, aptuveni 0,1464 ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā un nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0813, daļas, aptuveni 0,2093 ha platībā, maiņu 

pret nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-Vecinkas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0504,  

daļu, aptuveni0,0932 ha platībā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Andris Puide, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs 

Antipenko, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars 

Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis, Guntis Ruskis), (Jānis Lībietis nav atgriezies no pārtraukuma, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, daļas, aptuveni 0,1464 ha platībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās 

uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

“Plieņciema 11”, reģistrācijas Nr.4000355207, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-

Vaļenieki-Vecinkas”, Mārupes pagasts, kadastra Nr.8076 003 0504, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 1378, daļas, aptuveni 0,0932 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies 

izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), maiņu 

pret […], personas kods […], un […], personas kods […], piederošo nekustamā īpašuma 

Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0813, 
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daļas, aptuveni 0,2093 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības 

projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus).  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās 

noslēgšanu (saskaņā ar pielikumu) starp Mārupes novada pašvaldību un Sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Plieņciema 11”, reģistrācijas Nr.4000355207, […], personas kods […], 

un […], personas kods […], paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas 

rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašniekiem gadījumā, ja darījums netiek 

īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai 

noteikt atsavināmo nekustamo īpašumu - “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-

Vecinkas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0504, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 003 1378, daļas, aptuveni 0,0932 ha platībā, Plieņciema iela 11, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 003 0813, daļas, aptuveni 0,1464 ha platībā, un Plieņciema iela 13, 

Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0813, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 003 0813, daļas, aptuveni 0,2093 ha platībā, vērtību, vienošanās 

projektā paredzētajā kārtībā un secībā pēc vienošanās noslēgšanas. 

5. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu - Plieņciema iela 11, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, daļai, aptuveni 0,1464 

ha platībā, Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 

003 0813, daļai aptuveni 0,2093 ha platībā, “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-

Vecinkas”, Mārupes pagasts, kadastra Nr.8076 003 0504, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 1378, daļas, aptuveni 0,0932 ha platībā, daļu atdalīšanai, vienošanās 

projektā paredzētajā kārtībā un secībā pēc vienošanās noslēgšanas. 

6. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, daļas, aptuveni 0,1464 ha platībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās 

uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības 

projekta izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi un vērtības noteikšanu. 

7. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0813, daļas aptuveni 0,2093 ha platībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās 

uzmērīšanas darbus) maiņu, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi, 

zemes robežu plānu izstrādi un vērtības noteikšanu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

LĒMUMS Nr.29 

Par 2021.gada 24.februāra lēmuma Nr.13  

(protokols Nr.2) atcelšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 
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Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Andris Puide, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs 

Antipenko, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars 

Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis, Guntis Ruskis), (Jānis Lībietis nav atgriezies no pārtraukuma, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2021.gada 24.februāra lēmumu Nr.13 (protokols 2) “Par 

atbalsta piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzīvokļu dzīvojamai mājai 

Mārupes novadā, Jaunmārupē, Mazcenu aleja 6”. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt biedrību “Saimnieknams 6”, reģistrācijas 

Nr.40008297981. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.30 

Par Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas vadības darba grupas 

izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Stratēģiskās attīstības plānošanas vadības darba grupu šādā sastāvā: 

1.1. 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. Mārupes novada pašvaldības domes deputāti: 

1.5.1. Nikolajs Antipenko; 

1.5.2. Ivars Punculis; 

1.5.3. Andris Puide; 

1.5.4. Oļegs Sorokins, 

1.5.5. Guntis Ruskis; 

1.5.6. Jānis Kazaks; 

1.5.7. Ilze Bērziņa; 

1.5.8. Aivars Osītis; 

1.5.9. Normunds Orleāns; 

1.5.10. Dace Štrodaha,  

1.5.11. Gatis Vācietis; 

1.5.12. Jānis Lībietis; 

1.5.13. Ira Dūduma; 

1.5.14. Jānis Lagzdkalns; 

1.5.15. Uģis Šteinbergs; 

1.5.16. Līga Kadiģe. 
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2. Apstiprināt Stratēģiskās attīstības plānošanas vadības darba grupas nolikumu 

saskaņā ar pielikumu. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu: 

3.1. Mārupes novada domes 2016.gada 26.maija lēmumu Nr.42 (sēdes protokols 

Nr.6); 

3.2. Mārupes novada Stratēģiskās attīstības plānošanas darba grupas nolikumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.31 

Par rīcības plāna atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai 

Mārupes novadā apstiprināšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Apstiprināt rīcības plānu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai Mārupes 

novadā ar pielikumu. 

2.Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

 

LĒMUMS Nr.32 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās) “pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām: 
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Nr. Īpašnieks Adrese Kad.Nr.  

Tāme 
kanalizāci
ja, EUR 

Tāme 
ūdens, 
EUR 

Pašvaldī-
bas 
līdzfin. 
kanalizāci
ja EUR 

Pašvaldī-
bas 
līdzfin. 
ūdens, 
EUR 

Iesniedzēja 
līdzfinan. 
kanalizācija, 
EUR 

Iesniedzē-
ja līdzfin. 
ūdens, 
EUR 

1 
[…] […] […] 1132,86   1132,86   0   

2 

[…] […] […] 1558,48   1558,48   0   

3 
[…] […] […] 1290,47   1290,47   0   

4 
[…] […] […] 1187,62   1187,62   0   

5 
[…] […] […] 797,09   797,09   0   

6 
[…] […] […] 896,91   896,91   0   

7 
[…] […] […] 762,60   762,60   0   

8 
[…] […] […] 968,30   968,30   0   

9 
[…] […] […] 1118,65   1118,65   0   

10 
[…] […] […] 986,76   986,76   0   

11 
[…] […] […] 1050,89   1050,89   0   

12 
[…] […] […] 3016,23 1136,19 2500,00 1136,19 516,23 0 

13 
[…] […] […] 1151,32   1151,32   0   

14 
[…] […] […] 1334,63 582,01 1334,63 582,01 0 0 

15 
[…] […] […] 1583,59   1583,59   0   

16 
[…] […] […] 1292,89   1292,89   0   

17 
[…] […] […] 829,15   829,15   0   

18 
[…] […] […] 907,80   907,80   0   

19 
[…] […] […] 1852,21   1852,21   0   
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20 
[…] […] […] 1409,35   1409,35   0   

21 
[…] […] […] 923,84   923,84   0   

22 
[…] […] […] 686,37 1070,85 686,37 1070,85 0 0 

23 
[…] […] […] 755,34 998,25 755,34 998,25 0 0 

24 
[…] […] […] 614,98 704,22 614,98 704,22 0 0 

25 
[…] […] […] 1386,06   1386,06   0   

26 
[…] […] […] 1193,36   1193,36   0   

27 
[…] […] […] 1254,17   1254,17   0   

28 
[…] […] […] 1426,29   1426,29   0   

29 
[…] […] […] 1198,51   1198,51   0   

30 
[…] […] […]   903,87   903,87   0 

31 
[…] […] […] 847,30   847,30   0   

32 
[…] […] […] 1416,31   1416,31   0   

33 
[…] […] […] 1237,23   1237,23   0   

34 
[…] […] […] 1008,54   1008,54   0   

35 
[…] […] […] 1180,36   1180,36   0   

36 
[…] […] […] 871,50  697,20  174,30  

 KOPĀ: 41127,96 5395,39 40437,43 5395,39 690,53 0,00 
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2. Atzīt Mārupes novada domes 2021.gada 26.maija lēmumu Nr.10 (protokols Nr. 7)  

1.punktu daļā par […] par spēku zaudējušu. 

3. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai 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. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona 

tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.33 

Par Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmuma Nr.9 

(sēdes protokols Nr.4) atcelšanu daļā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās) “pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr.4) 

1.punkta 7.apakšpunktu attiecībā uz šādu personu: 

Nr. Īpašnieks Adrese Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

7 […] […] 738,27 184,57 

KOPĀ 738,27 184,57 

2. Atzīt administratīvo līgumu Nr. 1/4-4/34 – 2021, kas noslēgts starp […], personas kods 

[…], Mārupes novada domi un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” par spēkā neesošu no 

tā noslēgšanas brīža. 

3. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai par pieņemto lēmumu 

informēt […] un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.34 

Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru fermai” bezatlīdzības 

pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

Deputāti spriež par  iespējamām valsts dotācijām. 

M.Bojārs  interesējas, vai par katru tekošo km netiek piešķirti 1000 eiro. 

A.Ence informē, ka  dotācijas netiek dotas, bet gan tās tiek ierēķinātas mērķdotācijās. 
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Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mārupes novada pašvaldībai pārņemt bezatlīdzības īpašumā valstij piekrītošo 

autoceļu V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru fermai”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.80760120143, 0,81 ha platībā, ar asfaltētu segumu 0,580 km garumā. 

2.  Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt VSIA “Latvijas 

Valsts ceļi” uz e-pasta adresi: lvceli@lvceli.lv. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram Kristapam 

Ločam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.35 

Par atļaujas izsniegšanu vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu 

ražošanai mazajā alkoholisko dzērienu darītavā Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” 1 (Jānis Lagzdkalns), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
 

 1. Izsniegt uz 3 (trīs) gadiem SIA “Kalve Coffee”, reģ.Nr.40203045645, atļauju vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai mazajā alkoholisko dzērienu 

darītavā Mazcenu alejā 43b, Jaunmārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar šī 

lēmuma 1.Pielikumu.  

2. 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 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

 

LĒMUMS Nr.36 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pagarināt sociālā dzīvokļa “Mildas”-9, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, 2021. gada 1. marta īres līguma termiņu ar Iesniedzēju no 01.09.2021. uz 6 mēnešiem.  

mailto:lvceli@lvceli.lv
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2. Uzdot SIA „Babītes siltums” noslēgt vienošanos ar Iesniedzēju par 2021. gada 

1. marta  īres līguma termiņa pagarināšanu sociālajam dzīvoklim “Mildas”-9, Babīte, Babītes 

pagasts, Mārupes novads.   

3. Uzlikt par pienākumu Iesniedzējam, viena mēneša laikā no lēmuma 

pieņemšanas brīža parakstīt vienošanos par grozījumiem 2021. gada 1. marta īres līgumā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.37 

Par […] apstrīdēšanas iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atstāt spēkā negrozītu Mārupes novada Sociālās dienesta 2021.gada 7.jūnija 

lēmumu Nr.1610. 

2. Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā  (Rīgas tiesu nams, Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.38 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija” kultūras 

projekta “Mana glezna 2021” īstenošanai 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr.50008253211, 

finansiālo atbalstu 700 euro (septiņi simti euro) apmērā projekta „Mana glezna 2021” 

īstenošanai un izstādes rīkošanai, Mārupes Kultūras nama vestibilā, Daugavas ielā 29, Mārupē, 

Mārupes novadā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo 

līgumu ar biedrību “Mārupes vizuālās mākslas studija”, vienotais reģ.Nr.50008253211, par 

finansējuma piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību. 

3. Finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes vizuālās mākslas studija”, vienotais 

Reģ.Nr.50008253211, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

4. Biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, Reģ.Nr.50008253211, nodrošināt 

saņemtā finansiālā atbalsta izlietojumu atbilstoši piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena 

mēneša laikā pēc pasākuma norises iesniedzot Mārupes novada pašvaldības domei atskaiti par 

līdzekļu izlietošanu. 

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

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „Mārupes 
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vizuālās mākslas studija”, Reģ.Nr.50008253211, atmaksāt Mārupes novada pašvaldības domei 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

6. Piešķirt biedrībai “Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr.50008253211, 

tiesības laikā no 2021.gada 23.novembra līdz 20.decembrim Mārupes Kultūras nama telpas – 

vestibilu, ar 100% nomas maksas samazinājumu. 

7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas, 

biedrībai “Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ.Nr.50008253211, slēgt līgumu par telpu 

izmantošanu ar pašvaldības izpilddirektoru. 

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

Administratīvajā rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.39 

Par organizatoriskām izmaiņām Mārupes novada Izglītības dienestā 

Ziņo M.Bojārs 

Sēdes audioieraksts 2h:28m:12s  līdz  2h:36m:56s  (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Ence, Līga Kadiģe, 

Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Andris Puide, Elfa Sloceniece, Gaļina Sušiņina). 

 

Deputāti vienojas, ka lēmuma lemjošās daļas 3.punkts- 

3.Apstiprināt  Izglītības pārvaldes likvidējamo un izveidojamo amatu sarakstu  saskaņā 

ar pielikumu Nr.2 - 

ir izslēdzams no lēmuma, tā kā deputātiem nav bijusi iespēja iepazīties  ar likvidējamo 

un izveidojamo amatu sarakstu.   

 

M.Bojārs uzskata, ka tādā gadījumā jābūt  atsevišķam lēmumam par štatu sarakstu uz 

nākamo domes sēdi. 

 

Notiek deputātu balsojums  par lēmuma lemjošās daļas 3.punkta izslēgšanu, 

atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze 

Bērziņa, Gatis Vācietis), “pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

Svītrot  lēmuma “Par organizatoriskām izmaiņām Mārupes novada Izglītības dienestā” 

lemjošās daļas 3.punktu. 

 

Tiek balsots par lēmumu kopumā, 

atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze 

Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Reorganizēt Mārupes novada pašvaldības iestādi “Mārupes novada Izglītības 

dienests”, mainot tā nosaukumu uz “Izglītības pārvalde”.  

2. Apstiprināt Izglītības pārvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada Izglītības dienesta nolikumu, kas 

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2012.gada  17.decembra lēmumu Nr.  30 (sēdes 

protokols Nr.21).  
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4. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 1.novembrim 

organizēt Darba likumā paredzēto darbību veikšanu darba tiesisko attiecību saglabāšanai, 

grozīšanai vai izbeigšanai saskaņā ar amatu sarakstu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.40 

Par Babītes vidusskolas interešu izglītības programmu 2021./2022., 2022./2023. un 

2023./2024.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Saskaņot Babītes vidusskolas interešu izglītības programmas “Ekonomika un 

Ekoskola”, “Kokapstrāde”, “Skolēnu pašpārvalde”, “1.klašu koris”, “Zēnu koris “Trellis””, “2.-

3. klašu vokālā grupa”, “Vokālais ansamblis 5. - 6.klase”, “Robotika”, “Zīda un stikla 

apgleznošana”, “Vieglatlētika”, “Tautiskās dejas”, “Prātnieku laboratorija I”, “Prātnieku 

laboratorija II”, “Mūsdienu deju grupa “STEP””, “Lietišķā keramika”, “Keramikas studija 

“VINDA”, “Franču valoda 4. – 6.klasēm”, “5.-11. klašu meiteņu koris “Virza””, “Literatūras 

un kultūras interesenti 11.– 12.klase” 2021./2022., 2022./2023. un 2023./2024.mācību gadam 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze 

tiek nodrošināta izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. Pedagogu atalgojums tiek 

nodrošināts no Valsts budžeta.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.41 

Par Mārupes novada Skultes sākumskolas interešu izglītības programmu 2021./2022., 

2022./2023. un 2023./2024.mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Saskaņot Mārupes novada Skultes sākumskolas interešu izglītības programmas: 

Mūsdienu deju pulciņš (pirmsskolas grupas), Mūsdienu deju pulciņš (1.- 6.kl.), Tautas deju 

pulciņš (pirmsskolas vecākās grupas), “Vokālisti”, “Zīmēšana un gleznošana”, “Teātra 

pulciņš”, Mājturības un tehnoloģijas pulciņš, Datoru pulciņš, Sporta spēļu pulciņš, Drošības 

pulciņš “Es – drošā pasaulē””, Angļu valodas pulciņš (pirmsskola), Latviešu valoda pulciņš 

(sākumskola), Krievu valoda pulciņš, “Skolēnu pašpārvalde” 2021./2022., 2022./2023. un 

2023./2024.mācību gadam saskaņā ar pielikumu. 
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2. Interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze 

tiek nodrošināta izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. Pedagogu atalgojums tiek 

nodrošināts no Valsts budžeta.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.42 

Par Mārupes novada Salas sākumskolas interešu izglītības programmu 2021./2022. 

mācību gadam saskaņošanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Saskaņot Mārupes novada Salas sākumskolas interešu izglītības programmas 

“Angļu valoda”, “Ansamblis”, “Orientēšanās pulciņš”, “Vides pulciņš”, “Vispārējā fiziskā 

attīstība”, “Vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programma” 2021./2022.mācību 

gadam saskaņā ar pielikumu. 

2. Interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešamā materiāli tehniskā bāze 

tiek nodrošināta izglītības iestāžu apstiprinātā budžeta ietvaros. Pedagogu atalgojums tiek 

nodrošināts no Valsts budžeta.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.43 

Par Mārupes novada Sociālā dienesta un Babītes novada pašvaldības  

Sociālā dienesta reorganizāciju 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Reorganizēt Mārupes novada pašvaldības iestādi “Mārupes novada Sociālais 

dienests”, tai pievienojot Babītes novada pašvaldības iestādi “Babītes novada pašvaldības 

Sociālais dienests”. 

2. Apstiprināt Mārupes novada Sociālā dienesta nolikumu saskaņā ar pielikumu 

Nr.1.  

3. Apstiprināt Mārupes novada Sociālā dienesta likvidējamo un izveidojamo amatu 

sarakstu  saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada Sociālā dienesta nolikumu, kas 

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2017.gada  25.oktobra lēmumu Nr. 19 (sēdes protokols 

Nr.7).  

5. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Sociālā dienesta 

nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada domes 2010.gada 28.aprīļa sēdes protokolu Nr.5, 

26.§. 
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6. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 1.novembrim 

organizēt Darba likumā paredzēto darbību veikšanu darba tiesisko attiecību saglabāšanai, 

grozīšanai vai izbeigšanai saskaņā ar amatu sarakstu atbilstoši pielikumam Nr.2.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.44 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2021.gadā (septembris – decembris) 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis), “pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1.1. Mārupes Valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 55.88 EUR, 

saskaņā ar pielikumu; 

1.2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 97.56 EUR un 

pirmsskolas izmaksas uz vienu audzēkni ir 243.54 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 306.31 EUR un 

pirmsskolas izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 403.16 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 103.28 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.5. PII „Lienīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 235.68 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.6. PII „Zeltrīti” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 227.02 EUR saskaņā ar 

pielikumu; 

1.7. PII „Mārzemīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 224.55 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.8. Babītes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 87.83 EUR, saskaņā 

ar pielikumu; 

1.9. Salas sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 277.89 EUR un 

pirmsskolas izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 327.97 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.10. PII “Saimīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 269.27 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.11. Babītes PII izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 297.16 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.12. PII „Zīļuks” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 297.10 EUR, saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.45 

Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansējumu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 
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Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.janvārim privātajām pamata 

un vidējās izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības līdzfinansējums EUR 87,00 apmērā 

mēnesī  par vienu audzēkni, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā. 

2. Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

3. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumus ar privātajām pamata un 

vidējās izglītības iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

4. Atzīt par spēkā zaudējušu Mārupes novada domes 2021.gada 27.janvāra lēmumu Nr.32 

(protokols Nr.1).    

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

 

LĒMUMS Nr.46 

Par Babītes novada pašvaldības bibliotēkas un “Mazcenas” bibliotēkas reorganizāciju 

Ziņo M.Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 2h:45m:52s līdz 2h:56m:43s (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, 

Līga Kadiģe, Oļegs Sorokins, Ira Dūduma,  Jānis Kazaks, Uģis Šteinbergs, Jānis Lībietis, 

Andris Puide, Gaļina Sušiņina). 

I.Bērziņa lūdz pierakstīt, ka bibliotēka atradīsies Piņķos, lai, skatoties uz šo struktūru, būtu 

skaidrs par kuru bibliotēku iet runa. 

Deputāti vienojas, ka bibliotēkas struktūras shēmā tiek  fiksēta bibliotēkas atrašanās vieta – 

Piņķi. 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Reorganizēt Babītes novada pašvaldības iestādi “Babītes novada pašvaldības 

bibliotēka”, tai pievienojot Mārupes novada pašvaldības iestādi “Mazcenas” bibliotēka kā filiāli 

un mainīt tās nosaukumu uz “Mārupes novada bibliotēka”. 

2.Apstiprināt Mārupes novada bibliotēkas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

3.Apstiprināt Mārupes novada bibliotēkas likvidējamo un izveidojamo amatu sarakstu 

saskaņā ar pielikumu Nr.2. 

4.Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības bibliotēkas nolikumu, kas 

apstiprināts ar Babītes novada domes 2017.gada 23.augusta sēdes protokolu Nr.12, 31.§.  

5.Atzīt par spēku zaudējušu “Mazcenas” bibliotēkas nolikumu, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2009. gada  26.augusta lēmumu Nr.43 (sēdes prot. Nr.6).  

6.Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 1.novembrim organizēt 

Darba likumā paredzēto darbību veikšanu darba tiesisko attiecību saglabāšanai, grozīšanai vai 

izbeigšanai saskaņā ar amatu sarakstu atbilstoši pielikumam Nr.2.  

7.Mārupes noada bibliotēkas vadītājai veikt Bibliotēku likumā noteiktas darbības 

Mārupes novada bibliotēkas pārreģistrēšanai LR Kultūras ministrijā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 
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LĒMUMS Nr.47 

Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un  

sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2021 “Par mājsaimniecības materiālās situācijas 

izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

2.Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai. 

3.Saistošos noteikumus publicēt vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā, ja likumā 

„Par pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībā netiks saņemts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai  Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu 

tiesiskumu. 

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.48 

Par dalību projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās  

izglītības iestādēs” īstenošanā 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”  īstenošanā no 2021.gada 1.septemba līdz 2022.gada 31.maijam. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru par projekta 

īstenošanu. 

3. Nodrošināt projekta norisi atbilstoši projekta īstenošanas noteikumiem. 

4. Par projekta budžeta līdzekļiem nodrošināt pedagogu karjeras konsultantu, kuri 

strādā projektā,  darba samaksu atbilstoši katram pedagogam piešķirtajai likmei konkrētajā 

izglītības iestādē laikā līdz no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.maijam.  

5. Par projekta kontaktpersonu noteikt Mārupes novada Izglītības dienesta 

izglītības darba speciālisti Elitu Lecko.  

6. Par atbildīgo projekta īstenošanā noteikt Mārupes novada Izglītības dienesta 

vadītāju Sarmīti Antiņu.  

7. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un 

grāmatvedības nodaļai projekta finanšu piesaistei atvērt kontu Valsts kasē. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.49 

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.13/2021 

"Par kārtību kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, 

kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 

privātajā pirmsskolas izglītības iestādē " apstiprināšanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis), (Jānis Lagzdkalns no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),  “pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2021 "Par kārtību kādā Mārupes novada 

pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē" (skat. 

pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.13/2021 "Par kārtību kādā Mārupes novada 

pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu 

uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē " un to 

paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma 

saņemšanas publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.50 

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.14/2021 

"Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas 

īstenošanas kārtība" apstiprināšanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2021 " Mārupes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" (skat. pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.14/2021 "Mārupes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" un to paskaidrojuma 

rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma 

saņemšanas publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.51 

Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),“pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apbalvot Latvijas paralimpiskās komandas zirgu sportā (iejāde) treneri Agnesi 

Rozīti, ar naudas balvu 3 000 euro (trīs tūkstoši euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu 

nomaksas.  

2. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai izmaksāt 

Agnesei Rozītei, personas kods […], naudas balvu 3000 euro (trīs tūkstoši euro) apmērā pēc 

Agneses Rozītes iesnieguma saņemšanas uz viņas norādīto kontu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

LĒMUMS Nr.52 

Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Mārupes novada vēlēšanu komisiju 7 (septiņu) locekļu sastāvā. 

2. Noteikt vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 

2021.gada 15.oktobrim. 

3. Ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas publicēt 

paziņojumu par komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu tīmekļa vietnēs 

www.marupe.lv, izdevumā „Mārupes Vēstis” un izlikt redzamā vietā pašvaldības 

administrācijas ēkās: 

3.1. 1.stāvā Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes pag., Mārupes nov.,  

3.2. 1.stāvā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pag., Mārupes nov.; 

3.3. 1.stāvā “Pīlādzīši”, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.53 

Par Mārupes novada pašvaldības Vienotās grāmatvedības  

uzskaites kārtības  apstiprināšanu 

Ziņo G.Kostiļeva 

 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Vienotās grāmatvedības uzskaites kārtību 

saskaņā ar Pielikumu.  

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par grāmatvedības 

uzskaites kārtību Babītes novada pašvaldībā, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 

domes 2020.gada 17.jūnija lēmumu Nr.11 “Par grāmatvedības uzskaites kārtību Babītes novada 

pašvaldībā” (protokols Nr.11, 33§) 

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par Babītes 

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību, kas apstiprināti 

ar Babītes novada pašvaldības domes 2015.gada 25.novembra lēmumu Nr.13 “Par Babītes 

novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību” (protokols 

Nr.15, 23§) 

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par 

inventarizācijas organizēšanas un norises kārtību Babītes novada pašvaldībā, kas apstiprināti ar 

Babītes novada pašvaldības domes 2018.gada 31.oktobra lēmumu Nr.9 “Inventarizācijas 

organizēšanas un norises kārtība Babītes novada pašvaldībā” (protokols Nr.12, 31§) 

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par dokumentu 

aprites kārtību Babītes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļā, kas apstiprināti ar 

Babītes novada pašvaldības domes 2018.gada 27.jūnija lēmumu Nr.7 “Par dokumentu aprites 

kārtību Babītes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļā” (protokols Nr.7, 36§) 

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par administratīvo 

un reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Babītes novada pašvaldībā, kas 

apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 25.februāra lēmumu Nr.1 “Par 

administratīvo un reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Babītes novada 

pašvaldībā” (protokols Nr.3, 36§) 

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par 

transportlīdzekļu izmantošanu Babītes novada pašvaldībā, kas apstiprināti ar Babītes novada 

pašvaldības domes 2015. gada 22.aprīļa lēmumu Nr.5 “Par transportlīdzekļu izmantošanu 

Babītes novada pašvaldībā” (protokols Nr.6, 20§) 

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par finanšu 

līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada 

pašvaldībā un tās budžeta iestādēs, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. 

gada 23.septembra lēmumu Nr.10 “Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšanu un izlietošanu Babītes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” (protokols 

Nr.13, 22§) 

9. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par grāmatvedības 

kārtošanu Babītes novada pašvaldībā, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības domes 

2015. gada 25.novembra lēmumu Nr.12 “Par grāmatvedības kārtošanu Babītes novada 

pašvaldībā” (protokols Nr.15, 22§) 

10. Atzīt par spēku zaudējušiem Babītes novada pašvaldības noteikumus par Babītes 

novada pašvaldības amatpersonu, darbinieku un citu personu komandējumiem, kas apstiprināti 

ar Babītes novada pašvaldības domes 2015. gada 29.jūlija lēmumu Nr.9 “Par Babītes novada 

pašvaldības amatpersonu, darbinieku un citu personu komandējumiem” (protokols Nr.11, 16§). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 
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LĒMUMS Nr.54 

Par Babītes novada pašvaldības slēguma pārskata apstiprināšanu 

Ziņo L.Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Babītes novada pašvaldības 2021.gada slēguma pārskatu par laika 

periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

2. Pieņemt zināšanai SIA “Revidents un grāmatvedis” iesniegto zvērinātu 

revidentu ziņojumu. 

3. Ar Babītes novada pašvaldības 2021.gada slēguma pārskatu pilnā apjomā var 

iepazīties Valsts kases tīmekļa vietnē www.kase.gov.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.55 

Par iepirkuma “Dabasgāzes piegāde” organizēšanu un iepirkuma 

 komisijas apstiprināšanu 

Ziņo E.Sloceniece. 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam 

organizēt iepirkumu “Dabasgāzes piegāde”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

                             Komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

 Komisijas locekļi:           Valdis Kārkliņš 

                                            Evita Rozīte-Bikše 

                                            Guntars Igaunis 

                                            Normunds Kārklis 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.56 

Par mobilā interneta nodrošināšanu Normundam Orleānam 

Ziņo E.Sloceniece 

 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Aivars 

Osītis, Ilze Bērziņa, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” 11 (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, 

Nikolajs Antipenko, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha, Valdis Kārkliņš, Gatis Vācietis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

http://www.kase.gov.lv/
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Nepieņemt lēmumu Nr.56 “Par mobilā interneta nodrošināšanu Normundam Orleānam”. 

 

Nepieņemtais lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

 

LĒMUMS Nr.57 

Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību 

Mārupes novadā” pieņemšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošanas kārtību Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai Mārupes novada pašvaldībai viena 

mēneša laikā atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.58 

Par saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība Mārupes novadā” pieņemšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

Sēdes audioieraksts 3h:19m:30s  līdz  3h:33m:40s  (Mārtiņš Bojārs, Andrejs Ence, Aivars 

Osītis, Uģis Šteinbergs, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Gaļina Sušiņina). 

Tiek analizēts deputāta Aivara Osīša iesniegtais priekšlikums  

Saistošo noteikumu Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība Mārupes novadā” II.nodaļas  - Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

nosacījumu 

6.punkta - Nodokļa maksātāju kategorijas, kurām ir tiesības saņemt atvieglojumu, un 

atvieglojuma piešķiršanas nosacījumu 

papildināšana ar punktu 6.22 
6.22. Juridiskai personai vai fiziskai 

personai, kura veic saimniecisko 

darbību, par tās īpašumā esošām 

viesnīcas un sabiedriskās 

ēdināšanas ēkām (viesnīcas vai 

sabiedriskās ēdināšanas telpu 

grupa), kurās notiek 

pamatdarbība, kas saskaņā ar 

NACE klasifikatoru ir 

“Izmitināšana un ēdināšanas 

pakalpojumi” un kura atbilst 

25%  

no attiecīgajā periodā 

aprēķinātās nekustamā 

īpašuma nodokļa summas, ja 

uzņēmumā ir nodarbināti ne 

mazāk kā 5 (pieci) darbinieki 

ar vidējo mēnešalgu nozarē, 

kuru deklarētā dzīvesvieta 

taksācijas gada 1.janvārī 

plkst.0.00 ir Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā  

Neattiecas Neattiecas Katru 

taksācijas 

gadu 
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mazo un vidējo uzņēmumu 

kategorijai 

Ir saimnieciskās darbības 

veicējs 

 

A.Ence min, ka šo ierosinājumu tika lūgts izvērtēt nekustamo īpašumu nodokļu speciālistiem, 

saņemot atbildi, kapašvaldības budžetam tas nozīmētu aptuveni 24 000 eiro ieņēmumu  mazāk, 

jo  Babītē šādi uzņēmumi ir septiņpadsmit, bet Mārupē četrdesmit. 

 

A.Ence lūdz deputātu balsojumu par saistošo noteikumu papildināšanu ar punktu 6.22, 

atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis 

Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris 

Puide), “pret”  nav, „atturas” 2 (Jānis Kazaks, Mārtiņš Bojārs), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

Iekļaut Saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” punktu 6.22. 

 

Tiek balsots par sagatavoto lēmumu kopumā, 

atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze 

Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16/2021 „Nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā 

veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti 

iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai Mārupes novada pašvaldībai viena 

mēneša laikā atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.59 

Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu […] 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu pašvaldības dzīvokļa 

īpašumam Nr.23, Viršu ielā 11, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra  

Nr.8076 900 1164, ar kopējo platību 26,1 m2.  

2. Piešķirt […], personas kods […], īres tiesības uz pašvaldības dzīvojamo platību 

– dzīvokļa īpašumu Nr.23, Viršu ielā 11, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8076 900 1164, ar kopējo platību 26,1 m2. 
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3. Noteikt īres līguma termiņu uz darba tiesisko attiecību ar […] laiku, bet ne ilgāk 

par trim gadiem. 

4. Uzdod Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar […], personas 

kods […], dzīvojamās telpas īres līgumu saskaņā ar šo lēmumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.60 

Par Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas  

komisijas darbības izbeigšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, 

Gatis Vācietis, Andris Puide), (Līga Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atzīt ar 2021.gada 1.oktobri par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības 

Koku ciršanas saskaņošanas komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar Babītes novada domes 

2018. gada 27. jūnija lēmumu “Par “Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas 

komisijas nolikuma” apstiprināšanu” (protokols Nr. 7, 33.§). 

2. Ar 2021.gada 1.oktobri izbeigt Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas 

saskaņošanas komisijas pilnvaras.  

3. Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas 

priekšsēdētājam nodrošināt līdz 2021.gada 1.oktobrim komisijas lietvedībā esošu iesniegumu 

izskatīšanas pabeigšanu un iesniedzēju informēšanu normatīvajos aktos un Babītes novada 

pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.  

4.  Uzdot Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas 

priekšsēdētājam komisijas lietvedībā esošās lietas un materiālus līdz 2021.gada 5.oktobrim 

nodot Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājai Evitai Rozītei-Bikšei.  

5. Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas rīcībā esošās 

materiālās vērtības pārņemt Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam 

divu darbdienu laikā pēc Babītes novada pašvaldības Koku ciršanas saskaņošanas komisijas 

pilnvaru beigām.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.61 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Babītes vidusskolā 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, 

Gatis Vācietis, Andris Puide), (Līga Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 
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Veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra noteikumos Nr.1 

„Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021.gadā” (protokols 

Nr.2, 45.§), papildinot pielikumu Nr.3. ar jaunu amata vietu Babītes vidusskolas amatu sarakstā  

- “karjeras konsultants” (0.76 slodzes, mēnešalga par 1 likmi - 900 EUR) uz laiku no 2021.gada 

1.septembra līdz 2022.gada 31.maijam (profesijas kods 2423 10). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.62 

Par Mārupes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu 

Ziņo I.Krēmere 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt Mārupes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādi.  

2. Apstiprināt Mārupes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam darba 

uzdevumu un izpildes termiņus saskaņā ar pielikumu Nr.1. 

3. Par attīstības programmas 2022.-2028.gadam Izstrādes vadītāju apstiprināt 

Centrālās administrācijas  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Ilzi Krēmeri. 

4. Mārupes novada attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādi nodrošināt ar 

Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28,jūlija lēmumu Nr.32 (sēdes protokols Nr.6) 

izveidotajai Mārupes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes 

darba grupai. 

5. Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektors. 

6. Paziņojumu par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada 

pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī publicēt informatīvajā izdevumā „Mārupes 

vēstis”. 

7. Nosūtīt lēmumu par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 

izstrādi Rīgas plānošanas reģionam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.63 

Par Mārupes novada tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo I.Krēmere 
 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe,  Ilze Bērziņa, 

Gatis Vācietis, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/
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1. Apstiprināt Mārupes novada tūrisma un kultūrvides konsultatīvās padomes 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

2.1.   Mārupes novada kultūrvides konsultatīvās padomes nolikumu, kas apstiprināts 

ar Mārupes novada domes 2020. gada 29. aprīļa ar lēmumu Nr.9 (sēdes protokols Nr.8); 

2.2. Mārupes novada Tūrisma un mārketinga konsultatīvās padomes nolikumu, kas  

apstiprināts ar Mārupes novada domes 2020. gada 29. aprīļa ar lēmumu Nr.8 (sēdes protokols 

Nr.8). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.64 

Par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo I.Krēmere 
 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe,  Ilze Bērziņa, 

Gatis Vācietis, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomes 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas 

konsultatīvās padomes nolikumu, kas apstiprināts ar  Mārupes novada domes 2020.gada 

29.aprīļa lēmumu Nr.7 (sēdes protokols Nr.8). 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.65 

Par Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes nolikuma 

apstiprināšanu 

Ziņo I.Krēmere 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe,  Ilze Bērziņa, 

Gatis Vācietis, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes 

nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada izglītības un jaunatnes konsultatīvās 

padomes nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2020.gada 29. aprīļa ar lēmumu 

Nr.10 (sēdes protokols Nr.8). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 
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LĒMUMS Nr.66 

Par Mārupes novada apkaimju konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo I.Krēmere 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Aivars Osītis, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe,  Ilze Bērziņa, Gatis 

Vācietis, Andris Puide), (Mārtiņš Bojārs no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Apstiprināt Mārupes novada apkaimju konsultatīvās padomes nolikumu saskaņā ar 

pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.67 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  dzēšanu SIA […] 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Dzēst SIA […] reģ. Nr.[…] nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 328.82 euro (trīs 

simti divdesmit astoņi euro un 82 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 131.52 euro  (viens 

simts trīsdesmit viens euro un  52 centi).  

2. Gadījumā, ja dzēšot nekustamā īpašuma nodokļa parādu, nodokļa parāda apmērs uz 

dzēšanas brīdi ir pieaudzis atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļai, kas 

nosaka, ka par nodokļu un nodevu samaksas termiņa nokavējumu pamatparādam turpina 

palielināties nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05% par katru nokavēto 

dienu, dzēst nodokļa parāda pilnu apmēru, tai skaitā pieaugušo  nokavējuma naudas apmēru. 

3. Publicēt pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu 

(ievērojot fizisko personu datu aizsardzību).  

4. Lēmumu nodot izpildei Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

nekustamā īpašuma nodokļa inspektorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.68 

Par Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sastāvu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Atbrīvot no Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas 

komisijas locekļa amata pildīšanas Olitu Zariņu. 

2. Apstiprināt (lēmuma pieņemšanas brīdī – Nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas daļas energopārvaldnieks) Ilmāru Stašulānu par Mārupes novada 

pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas locekli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.69 

Par Mārupes novada pašvaldības institūciju darba kārtības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības institūciju darba kārtības noteikumus 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:  

2.1.  Iekšējās trauksmes celšanas kārtības noteikumus, kas apstiprināti ar Babītes 

novada pašvaldības dome 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.37 (sēdes protokols Nr.3); 

2.2. Mārupes novada domes darba kārtības noteikumus, kas apstiprināti ar Mārupes 

novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumu Nr.44 (sēdes protokols Nr.7); 

2.3.  Babītes novada pašvaldības administrācijas darba kārtības noteikumus, kurus  

2019.gada 1.aprīlī apstiprināja Babītes novada pašvaldības administrācijas vadītājs. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

Plkst.13:50 tiek izsludināts domes sēdes otrais pārtraukums uz 15 min 

Plkst.14:05 domes sēde tiek turpināta. 

 

LĒMUMS Nr.70 

Par jaunu amatu vietu izveidošanu Mārupes pašvaldības policijā  

Ziņo A.Ence/E.Sloceniece 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Aivars Osītis, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, 

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe,  Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, 

Andris Puide), (Jānis Lībieti, Gatis Vācietis no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. No 2022.gada 1.janvāra Mārupes novada pašvaldības policijā izveidot: 

1.1. desmit amata vietas pašvaldības policijas inspektors (profesijas kods 3355 14) 

28.4.saime, II C līmenis, 9.mēnešalgu grupa; 

1.2. vienu amata vietu nepilngadīgo lietu inspektors (profesijas kods 3355 14) 

28.4.saime, II C līmenis, 9.mēnešalgu grupa; 
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1.3. vienu amata vietu lietvedības inspektors (profesijas kods 3341 06) 28.4.saime, 

II C līmenis, 9.mēnešalgu grupa. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.71 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Pierīgas tūrisma asociāciju 

Ziņo E.Brigmane 

Sēdes audioieraksts 4h:10m:38s  līdz  4h:20m:45s  (Andrejs Ence, Valdis Kārkliņš, Uģis 

Šteinbergs, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Andris Puide, Elīna 

Brigmane, Gaļina Sušiņina). 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Aivars Osītis, Nikolajs Antipenko, Ira 

Dūduma, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe,  Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs), (Gatis Vācietis no 

sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), “pret”  nav, 

„atturas” 3 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Ivars Punculis), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Slēgt ar biedrību “Pierīgas tūrisma asociācija”, reģ.Nr.40008303991, 

deleģēšanas līgumu, pilnvarojot veikt Tūrisma likuma 8.panta pirmās daļas 4.-6.punktos 

pašvaldībai noteikto valsts pārvaldes uzdevumu tūrisma jomā: 

1.1. piedalīties tūrisma informācijas centru, punktu un stendu izveidošanā; 

1.2. veicināt kultūrizglītojošo darbu tūrisma jomā un veselīga un aktīva dzīvesveida 

popularizēšanu; 

1.3. veicināt un attīstīt labvēlīgu vidi privātai komercdarbībai.  

2. Noteikt deleģēšanas līguma darbības termiņu līdz  2026.gada 31.decembrim. 

3. Piešķirt biedrībai “Pierīgas tūrisma asociācija”, reģ.Nr. 40008303991, deleģētā 

uzdevuma izpildei šādus resursus: 

3.1. ēku Bebru ielā 10, Mārupē, Mārupes pag., Mārupes nov., ar kadastra apzīmējumu 

8076 007 1021 001, saglabājot pašvaldības pienākumu uzturēt un uzkopt ēku, kā arī maksāt 

komunālos un uzturēšanas maksājumus. 

3.2.finanšu līdzekļus līdz 10 000,00 euro (desmit  tūkstoši euro) gadā viena īpaši 

nozīmīga pasākuma organizēšanai uzdevuma izpildes ietvaros. Pašvaldība piešķir finansējumu, 

atsevišķi izvērtējot biedrības pieprasījumu un tam pievienoto tāmi un par to pieņemot atsevišķu 

pašvaldības domes lēmumu; 

3.3.finanšu līdzekļus  līdz  20 000,00 euro (divdesmit tūkstoši euro) divu darbinieku 

algošanai sekojošā apmērā: 

3.3.1. 2021.gadā 2070 euro (divi tūkstoši septiņdesmit eiro), 

3.3.2. 2022.gadā 16 560 euro (sešpadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro), 

3.3.3. 2023.gadā 8280 euro (astoņi tūkstoši divi simti astoņdesmit eiro), 

3.3.4. 2024.gadā 4140 euro (četri tūkstoši viens simts četrdesmit eiro),  

3.3.5. 2025.gadā – 0 euro (nulle eiro); 

4. Noteikt, ka biedrība “Pierīgas tūrisma asociācija”, reģ.Nr. 40008303991, ir 

pašvaldības iestādes „Centrālā administrācija” pārraudzībā. Iestādes vadītājam nodrošināt 

deleģētā uzdevuma izpildes kontroli, deleģētā uzdevuma izpildes kvalitātes novērtēšanu, kā arī 

iesniegt pašvaldības domei pārskatu par katru kalendāra gadu līdz 30.janvārim.  

5. Noteikt pārskata periodu - viens kalendāra gads, Līguma noslēgšanas gadu 

iekļaut nākamajā pilnajā pārskata periodā.  
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6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem 

slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Pierīgas tūrisma asociācija”, reģ.Nr. 40008303991, 

saskaņā ar pielikumu.  

7. Informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu piecu 

darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv.   

8. Piešķirt biedrībai “Pierīgas tūrisma asociācija”, reģ.Nr. 40008303991, veicot 

valsts pārvaldes uzdevumu, tiesības sniegt pakalpojumus saimnieciskās darbības veidā par 

atlīdzību, kuru pirms tam ar atsevišķu lēmumu ir apstiprinājusi dome.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.72 

Par Pašvaldības īpašumu pārvaldes izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Reorganizēt Mārupes novada pašvaldības iestādi “Mārupes novada Pašvaldības 

īpašumu pārvaldes”, mainot  tās nosaukumu uz “Pašvaldības īpašumu pārvalde” un tās sastāvā 

iekļaujot Babītes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienību - Pašvaldības nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanas daļu.  

2. Apstiprināt Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

3. Apstiprināt  Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu sarakstu  saskaņā ar 

pielikumu Nr.2. 

4. Apstiprināt likvidējamo amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes 

nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada  24.februāra lēmumu Nr.29 

(sēdes prot. Nr.2).  

6. Atzīt par spēku zaudējušu Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas daļas 

nolikumu, kas apstiprināts 2016.gada 2.novembrī.  

7. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 1.novembrim 

organizēt Darba likumā paredzēto darbību veikšanu darba tiesisko attiecību saglabāšanai, 

grozīšanai vai izbeigšanai saskaņā ar amatu sarakstu atbilstoši pielikumam Nr.2.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.73 

Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma “Priežuparks”, 

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1001, nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles 

rīkošanu 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

http://www.marupe.lv/
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Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai pašvaldības nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8048 003 0169, zemes vienību 0,5707 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1001, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienības 0,5707 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1001, nosacīto izsoles sākumcenu 80000,00 (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienības 0,5707 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1001, izsoles noteikumus (skat. pielikums). 

4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

 Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

 Komisijas locekļi:  

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča; 

 Mārupes novada pašvaldības domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita 

Rozīte-Bikše; 

 Mārupes novada pašvaldības domes Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu 

pārvaldnieks Jānis Ozoliņš; 

 Jurists Dāvids Valters. 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības domes portālā 

www.marupe.lv, pašvaldības laikrakstā “Mārupes Vēstis”, oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.74 

Par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide), “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ar 2021.gada 1.oktobri pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” izveidot jaunas 

amata vietas: 

1.1. vienu amata vietu skolotāja palīgs (profesijas kods 5312 01) 29.saime I līmenis, 

4.mēnešalgu grupa; 

1.2. vienu amata vietu (1 slodze)  skolotājs logopēds (profesijas kods 2352 01,  

pedagoģiskais darbinieks), mēnešalga saskaņā ar tarifikācijas sarakstu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.75 

Par Mārupes novada pašvaldības institūciju darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo G.Sušiņina 

http://www.marupe.lv/
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Sēdes audioieraksts 4h:23m:26s  līdz  4h:26m:26s  

(Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Elfa Sloceniece, Gaļina Sušiņina). 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības institūciju darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem:  

2.1.Mārupes novada pašvaldības domes atlīdzības nolikumu, kas apstiprināts ar 

Mārupes novada domes 2016.gada  26.oktobra lēmumam Nr. 18 (sēdes protokols 

Nr.14); 

2.2.Mārupes novada pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku kompetenču un darba 

rezultātu novērtēšanas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 

2011.gada 24.februāra lēmumu Nr.29 (sēdes protokols Nr.2); 

2.3.Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.14 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības administrācijā”, 

kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu (protokols 

Nr.20, 58.§).  

2.4.Babītes novada pašvaldības 28.05.2014. noteikumus Nr.12 “Par atlīdzību un 

sociālām garantijām Babītes novada pašvaldības vēlētām amatpersonām un iestāžu 

vadītājiem”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 28.05.2014. lēmumu 

(protokols Nr.6, 41.§).  

2.5.Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.6 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes sporta kompleksā”, kas apstiprināti ar 

Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 50.§).  

2.6.Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.12 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Sociālajā 

dienestā”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu 

(protokols Nr.20, 56.§).  

2.7.Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.17 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē “Saimīte””, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 

27.11.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 67.§).  

2.8.Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.7 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes 

vidusskolā”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu 

(protokols Nr.20, 51.§).  

2.9.Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.8 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Salas 

sākumskolā”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu 

(protokols Nr.20, 52.§).  

2.10. Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.16 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes 

pirmsskolas izglītības iestādē”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 

27.11.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 66.§).  

2.11. Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.10 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības 
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centrā ”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu 

(protokols Nr.20, 54.§).  

2.12. Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.11 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības bibliotēkā”, kas 

apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu (protokols Nr.20, 

55.§).  

2.13. Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.13 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību un sociālajām garantijām Babītes novada 

bāriņtiesā”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu 

(protokols Nr.20, 57.§).  

2.14. Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. noteikumus Nr.9 “Par piemaksu, prēmiju 

un naudas balvu piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības Babītes Mūzikas 

skolā”, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 27.11.2019. lēmumu 

(protokols Nr.20, 53.§).  

2.15. Babītes novada pašvaldības 30.06.2010. noteikumi Nr.10 „Par papildatvaļinājuma 

piešķiršanas kārtību Babītes novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”, 

kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 30.06.2010. lēmumu (protokols Nr.9, 

29.§). 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.76 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes Valsts ģimnāzijā 

Ziņo M.Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

No 2021.gada 1.septembra Mārupes Valsts ģimnāzijā izveidot jaunu amata vietu 

pedagogs karjeras konsultants 1,15 slodzes (profesijas kods 2359 15), darba samaksa saskaņā 

ar tarifikāciju. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.77 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos  

Nr. 1/2021 „Mārupes novada pašvaldības nolikums” 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17/2021 „Par grozījumiem Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos  Nr.1/2021 „Mārupes novada 

pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu. 
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2. Saistošos noteikumus pēc to parakstīšanas triju darba dienu laikā elektroniskā 

veidā nosūtīt  zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.   

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.78 

Par grozījumiem Centrālās administrācijas nolikumā 

Ziņo G.Sušiņina 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdarīt  Centrālās administrācijas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu Nr.53 (sēdes protokols Nr.6) šādus grozījumus:  

1.1. Izteikt nolikuma 6.4 apakšpunktu šādā redakcijā: 

      “6.4. slēgt līgumus administrācijas funkciju un uzdevumu izpildes ietvaros,” 

1.2. Izteikt nolikuma 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:  

      “7.Administrācijas vadītājs:” 

1.3. Izteikt nolikuma 7.5 apakšpunktu šādā redakcijā: 

      “7.5. dod rīkojumus Administrācijas darbiniekiem personāla un pamatdarbības 

jautājumos;” 

1.4. Izteikt nolikuma 7.8 apakšpunktu šādā redakcijā:  

    “7.8.Administrācijas vadītāja atvaļinājuma un prombūtnes laikā administrācijas 

vadītāja nolikuma 7.punktā atrunātos pienākumus pilda  izpilddirektora vietnieks.” 

1.5. Izteikt nolikuma 9.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

      “9.1 pārstāv nodaļu attiecībās ar domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietniekiem, 

pašvaldības izpilddirektoru, pašvaldības izpilddirektora vietnieku, Administrācijas vadītāju 

pārējām Administrācijas nodaļām un citām Pašvaldības institūcijām.” 

1.6. Izteikt nolikuma 15.2.9 apakšpunktu šādā redakcijā: 

       “15.2.9. piedalīties komisiju darbā saskaņā ar domes lēmumiem, domes 

priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāju vietnieku, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka, Administrācijas vadītāja rīkojumiem.” 

1.7. Izteikt nolikuma pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.  

1.8. Aizstāt punktos 13.2.2 un 13.2.3 vārdu “speciālā” ar vārdiem “ziedojumu un 

dāvinājumu”. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Centrālās 

administrācijas nolikuma konsolidētu versiju. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

iepazīstināt  Centrālās administrācijas darbiniekus ar Centrālās administrācijas nolikuma 

grozījumiem un nodrošināt Centrālās administrācijas nolikuma konsolidētas versijas 

pieejamību.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 
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LĒMUMS Nr.79 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Centrālā administrācijā 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt izmaiņas 2021.gada 28.jūlija apstiprinātajā Centrālās administrācijas 

amata sarakstā to papildinot:  

1.1. Ar 2021.gada 1.oktobri Centrālā administrācijā izveidot vienu amata vietu 

administrācijas vadītājs (profesijas kods 1112 36) 1.saime – Administratīvā vadība, IV B 

līmenis, 14.mēnešalgu grupa. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

 

 

LĒMUMS Nr.80 

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunušas” detālplānojuma 

teritorijā Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā” un lēmuma atcelšanu 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.6 

“Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām 

zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunušas” detālplānojuma teritorijā, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā””. 

2. Izveidot Mārupes novada Babītes pagasta, Spilves ciema teritorijā sekojošu ielu, 

piešķirot nosaukumu Elizabetes iela   (posmā no C-57(V20 Kleistu ceļš – Vārnu kroga ceļš) 

līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480041575) – 0,3 km garumā un 12 m platumā 

sarkanajās līnijās.  

3. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr.8048 004 0218, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0218, atdalīt, Detālplānojumā projektētās zemes 

vienības Nr. 19 (8048 004 1586) ar platību 0,1322 ha, Nr.58 (8048 004 1587) ar platību 0,2111 

ha un Nr.57 (8048 004 1589) ar platību 0,0100 ha un piešķirt īpašuma nosaukumu Elizabetes 

iela, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads.  

4. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr.8048 004 0218, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0218, atdalīt, Detālplānojumā projektēto zemes 

vienību Nr. 18 (8048 004 1585) ar platību 0,0559 ha un piešķirt īpašuma nosaukumu C-57 (V20 

Kleistu ceļš – Vārnu kroga ceļš), Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads. 
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5. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr.8048 004 0218, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0218, atdalīt, Detālplānojumā projektēto zemes 

vienību Nr.17 (8048 004 1584) ar platību 0,0608 ha un piešķirt īpašuma nosaukumu Kleistu 

iela A, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads.  

6. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr.8048 004 0218, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0218 atdalīt Detālplānojumā projektētās zemes 

vienības saskaņā ar pielikumu, piešķirot 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 

1. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

- 

 

  

-  

Elizabetes 

iela 5, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads; 

  

8048 004 

1568  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale 

 Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.1 ar platību 

0,1506 ha 

2. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

- -  

Elizabetes 

iela 7, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads; 

  

8048 004 

1569 

 

 

 

    

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.2 ar platību 

0,1402 ha   
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3. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 9, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1570 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.3 ar platību 

0,1232 ha 

4. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 11, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1571 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.4 ar platību 

0,1201 ha  

5. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

-  -  

Elizabetes 

iela 13, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1572 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.5 ar platību 

0,1203 ha  

6. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 15, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1573 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.6 ar platību 

0,1202 ha  

7. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

-  -  

Elizabetes 

iela 17, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1574 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.7 ar platību 

0,1202 ha  
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8. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- -  

Elizabetes 

iela 19, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1575  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.8 ar platību 

0,1202 ha  

9. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 14, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1576 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.9 ar platību 

0,1202 ha  

10. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 12, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1577  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.10 ar 

platību 0,1276 

ha  

11. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- -  

Elizabetes 

iela 10, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1578 

 

 

  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.11 ar 

platību 0,1205 

ha  

12. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 8, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1579 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.12 ar 

platību 0,1216 

ha  
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13. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 6, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1580  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.13 ar 

platību 0,1642 

ha  

14. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 4, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1581  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.14 ar 

platību 0,1219 

ha  

15. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes 

iela 2, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1582  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.15 ar 

platību 0,1292 

ha  

16. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

- 

 

  

-  

Elizabetes 

iela 1, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads; 

  

8048 004 

1583  

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.16 ar 

platību 0,5436 

ha  

17. adreses 

piešķiršana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

  

- 

  
-  

Elizabetes  

iela 3, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads;  

8048 004 

1588 

Zemes vienības 

ar kadastra 

apzīmējumu 

80480040218 

sadale  

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.59 ar 

platību 0,0659 



 
 

91 
 

ha (rotaļu 

laukums)  

 

7. No nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr.8048 004 0218, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 004 0218 atdalāmajām Detālplānojumā projektētajām zemes vienībām 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 

 
Nr. p.k. 

Parcele 

atbilstoši 

Pielikumam  

Platība 

(ha) 

Projektējamo 

zemes vienību 

kadastra 

apzīmējumi 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 

1 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.1  

0,1506 

ha 

8048 004 1568 

 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

2 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.2  

0,1402 

ha 

8048 004 1569 

 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

3 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.3  

0,1232 

ha 

8048 004 1570 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

4 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.4  

0,1201 

ha 

8048 004 1571 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

5 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.5  

0,1203 

ha 

8048 004 1572 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

6 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.6  

0,1202 

ha 

8048 004 1573 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

7 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.7  

0,1202 

ha 

8048 004 1574 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

8 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.8  

0,1202 

ha 

8048 004 1575 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

9 
Projektētā 

jaunveidojamā  

0,1202 

ha 

8048 004 1576 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 
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zemes vienība 

Nr.9  

 

 

10 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.10  

0,1276 

ha 

8048 004 1577 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

11 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.11  

0,1205 

ha 

8048 004 1578 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

12 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.12  

0,1216 

ha 

8048 004 1579 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

13 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.13  

0,1642 

ha 

8048 004 1580 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

14 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.14  

0,1219 

ha 

8048 004 1581 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

15 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.15  

0,1292 

ha 

8048 004 1582 

 

 

 

Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

16 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.16  

0,5436 

ha 

8048 004 0967 

 

 

 

 

Komercdarbības objektu apbūve (kods 

0801) 

17 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.17  

0,0608 

ha 

8048 004 1584 

 

 

 

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101) 

18 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.18  

0,0559 

ha 

8048 004 1585 

 

 

 

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101) 

19 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.19  

0,1322 

ha 

8048 004 1586 

 

 

 

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101) 

20 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.58  

0,2111 

ha 

8048 004 1587 

 

 

 

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101) 

21 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.57  

0,0100 

ha 

8048 004 1589 

 

 

 

Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101) 

22 

Projektētā 

jaunveidojamā  

zemes vienība 

Nr.59  

0,0659 

ha 

8048 004 1588 

 

(rotaļu laukums) 

 

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) 
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8. Atlikušajai zemes vienībai 4,9894 ha platībā saglabāt nekustamā īpašuma 

nosaukumu “Jaunušas” un visā platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

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

9. Noteikt, ka veicot zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, platības var tikt 

precizētas. 

10. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

pieņemto lēmumu nosūtīt iesnieguma iesniedzējam un īpašniekam piecu darbdienu laikā pēc 

lēmuma parakstīšanas. 

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 
 

LĒMUMS Nr.81 

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 L.Levanoviča 

Sēdes audioieraksts 4h:33m:01s  līdz  4h:38m:55s  (Andrejs Ence, Andris Puide, Laima 

Levanoviča). 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 

Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.18/2021  “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 1 (vienas) lapas 
 

LĒMUMS Nr. 82 

Par iepirkuma “Demonstrācijas iekārtu piegāde” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, 
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Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, Andris Puide),  “pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam 

organizēt iepirkumu “Demonstrācijas iekārtu piegāde”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: Sigita Sakoviča 

Iveta Jirgensone 

Inga Jātniece 

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr. 83.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Oļegs Sorokins,  Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, 

Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr. 83.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā  

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, 

„atturas” 4 (Andris Puide, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Jānis Lībietis), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr. 83.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā  

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, 

Dace Štrodaha, Oļegs Sorokins, Aivars Osītis, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 5  (Andris 
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Puide, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis, Valdis Kārkliņš, Ilze Bērziņa), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr. 83.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā  

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Oļegs Sorokins, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, 

Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis),  

“pret”  nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr. 83.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā  

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 5 (Andris 

Puide, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Ilze Bērziņa), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.83.6 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 5 (Andris 

Puide, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Ilze Bērziņa), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 



 
 

96 
 

 

LĒMUMS Nr.83.7 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 5 (Andris 

Puide, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Ilze Bērziņa), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

LĒMUMS Nr.83.8 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo A.Ence 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Aivars Osītis, Gatis Vācietis),  “pret”  nav, „atturas” 5 (Andris 

Puide, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Ilze Bērziņa), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas 

 

 

Domes priekšsēdētājs paziņo, ka domes sēde notiks 2021.gada 27.oktobrī plkst.10:00. 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 15.00 

 

Pielikumā apstiprināti 106 (viens simts seši) pašvaldības domes lēmumi. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:      Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre         Ilona Pelša 

                                                                       

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 6.oktobrī. 
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