DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.13
Tiešsaistē
Mārupes novadā

2021.gada 27.oktobrī

Sēde sasaukta un atklāta plkst.10:00
Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence
Sēdē piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga
Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns,
Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis
Sēdē piedalās:
Centrālās damonistrācijas vadītāja Elfa Sloceniece
Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību
speciāliste Ilze Aizsila.
Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons.
Sēdi protokolē Centrālās administrācijas
Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Kristīne Štrāla
Informācijai:
Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Aizsila ziņo
par notikušajām aktivitātēm oktobrī.
Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons ziņo par MNPP veikto
darbību.
Priekšsēdētājs informē, ka 2021.gada 25.oktobrī ir atvērts piedāvājums Babītes vidusskolas
sporta laukuma izbūvei un labiekārtošanai. Ir iesniegti deviņi pieteikumi, cerams, ka Iepirkumu
komisija šodien pieņems lēmumu, lai varētu paziņot uzvarētāju, lai paspētu iesniegt Izglītības
un zinātnes ministrijā pieteikumu.
Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus lēmumprojektus:
55. Par zemes gabala iegūšanu īpašumā (9 gab.).
56. Par piemaksu noteikšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem par
darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības
uzliesmojumu.
Notiek deputātu balsojumu par lēmumprojektu Nr.55.1-55.9 un Nr.56 iekļaušanu sēdes
darba kārtībā.
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Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut lēmumprojektus Nr.55.1-55.9 un Nr.56 sēdes darba kārtībā.
Darba kārtība:
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu (5 gab.).
2. Par adreses piešķiršanu (2 gab.)
3. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (15 gab.).
4. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
(2 gab.).
5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0465 atdalīšanu no nekustamā
īpašuma Kalnciema iela 180, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra
Nr. 8076 003 0349), adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
6. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
7. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un zemes nomas līguma
slēgšanu.
8. Par adrešu maiņu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Anitas ielā 12,
Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
9. Par adrešu maiņu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Anitas ielā 4, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā.
10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu projektējamajām zemes
vienībām Delveri un Jaundelveri, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
11. Par pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla E”,
Mārupes pagastā Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760020087, un uz tās esošās
inženierbūves daļu, nodošanu bez atlīdzības valstij.
12. Par pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla F”,
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760020088, un uz tās esošās
inženierbūves daļu, nodošanu bez atlīdzības valstij.
13. Par nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 80760110999) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
14. Par nekustamā īpašuma „Jaunsmukas”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760120194) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
15. Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma
“Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā,
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
16. Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma
“Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006)
teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
17. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0552, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
18. Par nekustamo īpašumu “Atmodas” (kadastra Nr.8048 003 0001) un Rīgas iela 21
(kadastra Nr.8048 003 0248), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,
detālplānojuma apstiprināšanu.
19. Par zemes gabala iegūšanu īpašumā Jūras ielā ___, Piņķos.
2

20. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra
lēmumā Nr.27 “Par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā Meža iela 20,
Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar kadastra Nr.8076 011 0734.
21. Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības
nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā” pieņemšanu.
22. Par projekta “Autostāvvietas Mazcenu 17” īstenošanas termiņa pagarināšanu
projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2021" ietvaros.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
23. Par finansiālu atbalstu sportistiem (2 gab.).
24. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā (2 gab.).
25. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” kultūras projekta
“Ziemas izstāde” īstenošanai.
26. Par Mārupes Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu.
27. Par Mārupes Sporta centra nolikuma apstiprināšanu.
28. Par Babītes Sporta kompleksa nolikuma apstiprināšanu.
29. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” nolikuma apstiprināšanu.
30. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” nolikuma apstiprināšanu.
31. Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikuma apstiprināšanu.
32. Par Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu.
33. Par Mārupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
34. Par grozījumiem izglītības iestāžu nolikumos.
35. Par profesionālās ievirzes izglītības programmu līdzfinansēšanu Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs.
36. Par Mārupes novada pašvaldības Babītes Kultūrizglītības centrs nolikuma
apstiprināšanu.
37. Par Mārupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2021 "Par Babītes
novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10 "Par
kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei" atzīšanu par spēku
zaudējušiem" apstiprināšanu.
38. Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
39. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu. (4 gab.)
40. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai”.
41. Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta
nodošanu publiskai apspriešanu.
42. Par projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2021” iesniegto projektu īstenošanas
termiņa pagarināšanu.
43. Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu.
44. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības institūciju darba samaksas un sociālo
garantiju nolikumā.
45. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības iekšējā audita nolikumā.
46. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.21/2021 "Par nodevu
pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai"
apstiprināšanu.
47. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.22/2021 "Par
pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu" apstiprināšanu.
48. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.23/2021 "Par
Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
apstiprināšanu.
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49. Par Mārupes novada pašvaldības policijas un Salas un Babītes pagastu pārvaldes
reorganizāciju.
50. Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā.
51. Mārupes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu Mārupes novada
Vēlēšanu komisijā.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
52. Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu.
53. Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra saistošo noteikumu
Nr.14/2021 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas kārtība” precizēšanu.
54. Par nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, kadastra Nr.8076 003 0349, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8076 003 0465 daļas aptuveni [...] ha platībā atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu.
55. Par zemes gabala iegūšanu īpašumā (9 gab.).
56. Par piemaksu noteikšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības policijas
darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19
infekcijas slimības uzliesmojumu.
Notiek deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā.
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
2. Vienojas atklāt domes sēdi.
Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti
Nr.1.1
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pērses iela 12A, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 007 1128) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8076 007 1128 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var
mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam:
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Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)
1

Adresācijas
Adresācija Adresācijas
objekta un,
s objekts objekta un, ja
ja nepiecie(viensēta, nepieciešams,
Esošā
šams, ar to
ēka,
ar to
Adresācijas adresācijas
Adresācijas funkcionāli
Cita
apbūvei
funkcionāli objekta esošā objekta kods
objekta jaunā
saistīto
informācija, ja
paredzēta
saistīto
adrese, ja tāda
adrešu
adrese
objektu
tāda ir
zemes
objektu
ir
klasifikatorā,
jaunais
vienība un
kadastra
ja tāds ir
kadastra
telpu
apzīmējums,
apzīmējums,
grupa)
ja tāds ir
ja tāds ir

2
apbūvei
paredzēta
adreses
zemes
piešķiršana vienība

apbūvei
Esošās
paredzēta
adreses
zemes
saglabāšana vienība

3

-

4

5

6
Pērses iela
12B, Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads
Pērses iela
Pērses iela
12A, Mārupe,
12A, Mārupe,
Mārupes
Mārupes
104971306
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads

7

8

8076 007
3531

Projektā
zemes vienība
“Nr.1”

8076 007
3532

Projektā
zemes vienība
“Nr.2”

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3531, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3532, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam 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
Nr.1.2
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pededzes iela 27, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 003 0095) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8076 003 2143 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var
mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā).
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2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt 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)

1

2

apbūvei
Esošās
paredzēta
adreses
zemes
saglabāšana vienība

adreses
piešķiršana

ēkai

apbūvei
paredzēta
adreses
zemes
piešķiršana vienība

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

3

-

-

-

4
5
Pededzes iela
27, Mārupe,
Mārupes
105238656
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

-

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

6
7
Pededzes iela
27, Mārupe,
Mārupes
8076 003 2567
pagasts,
Mārupes
novads
Pededzes iela
27, Mārupe,
Mārupes
807600317100
pagasts,
01
Mārupes
novads
Liliju iela 61,
Mārupe,
Mārupes
8076 003 2568
pagasts,
Mārupes
novads

8
Projektā
zemes
vienība
“Nr.1”

Projektā
zemes
vienība
“Nr.1”

Projektā
zemes
vienība
“Nr.2”

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2567, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2568, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam 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
Nr.1.3
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ainavas’, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra
Nr.8076 003 0034) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0034 zemes
ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes
iemērīšanas dabā).
2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt 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)

1

2
apbūvei
Esošās
paredzēta
adreses
zemes
saglabāšana vienība

adreses
piešķiršana

ēkai

apbūvei
paredzēta
adreses
zemes
piešķiršana vienība

adreses
maiņa

būvei

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

3

-

-

-

4
“Ainavas”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

5

104921534

-

-

-

Dzirnieku iela
6, Mārupe,
80760030034
Mārupes
004
pagasts,
Mārupes
novads

6
7
“Ainavas”,
Mārupes
pagasts, 8076 003 2573
Mārupes
novads
“Ainavas”
Mārupes
807600301830
pagasts,
02
Mārupes
novads

8
Projektā
zemes
vienība
“Nr.1”
Projektā
zemes
vienība
“Nr.1”

-

“Rati”,
Mārupes
pagasts, 8076 003 2574
Mārupes
novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.2”

106196054

“Rati”,
Mārupes
807600300340
pagasts,
04
Mārupes
novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.2”

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2573, [...] 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 003 2574 zemes lietošanas
mērķus:
4.1. atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105) - [...] ha platībā;
4.2. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – [...]
ha platībā.
5. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2575, [...] ha platībā
nosaukumu C-19 Ainavas- Vaļenieki - Vecinkas, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2575, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
7. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2576, [...] ha platībā
nosaukumu C-19 Ainavas- Vaļenieki - Vecinkas, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
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8. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2576, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam 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
Nr.1.4
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Plostu ielā 10 un
Plostu ielā 8 zemes vienībām Brīvkalnos, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Reiņa Anģēna (sert. Nr. CA0024), izstrādāto
zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 24.septembrī 16:55:35) nekustamā
īpašuma Plostu ielā 10, kadastra Nr. 8048 009 0242, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8048 009 0242, ar adresi Plostu iela 10, Brīvkalni, Babītes pagasts, Mārupes
novads un nekustamā īpašuma Plostu ielā 8, kadastra Nr. 8048 009 0244, zemes vienības
ar kadastra apzīmējuma 8048 009 0244, ar adresi Plostu iela 8, Brīvkalni, Babītes pagasts,
Mārupes novads, robežu pārkārtošanai, saskaņā ar pielikumu.
2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses:
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

1

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

2

Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams, ar
Adresācijas
to funkcionāli
objekta esošā
saistīto objektu
adrese, ja tāda ir
kadastra
apzīmējums, ja
tāds ir

3

4

Esošā
adresācijas
objekta kods
adrešu
klasifikatorā,
ja tāds ir

5

Apbūvei
Plostu iela 10,
Esošās
paredzēta
Brīvkalni,
adreses
zemes
8048 009 0242
Babītes pagasts, 104413242
saglabāšana vienība
Mārupes novads
Apbūvei
Plostu iela 8,
Esošās
paredzēta
Brīvkalni,
adreses
zemes
8048 009 0244
Babītes pagasts, 104413234
saglabāšana vienība
Mārupes novads
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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

6
7
8
Plostu iela 10,
ProBrīvkalni,
jektā
Babītes
8048 009 0242
zemes
pagasts,
vienība
Mārupes
“Nr.2”
novads
ProPlostu iela 8,
jektā
Brīvkalni,
8048 009 0244
zemes
Babītes
vienība
pagasts,
“Nr.1”

Esošās
adreses
ēka
saglabāšana
Esošās
Telpu
adreses
grupa
saglabāšana

Esošās
Telpu
adreses
grupa
saglabāšana

Plostu iela 8,
8048 009 0244 Brīvkalni,
001
Babītes pagasts, 104413234
Mārupes novads

Plostu iela 8,
dzīvoklis 1
Brīvkalni,
Babītes pagasts,
8048 009 0244
Mārupes novads 119080406
001 001
(Plostu 8-1,
Brīvkalni,
Babītes pagasts,
Mārupes novads

Plostu iela 8,
dzīvoklis 2
Brīvkalni,
Babītes pagasts,
8048 009 0244
Mārupes novads 119080414
001 002
(Plostu 8-2,
Brīvkalni,
Babītes pagasts,
Mārupes novads

Mārupes
novads
Plostu iela 8,
Brīvkalni,
8048 009 0244
Babītes
001
pagasts,
Mārupes
novads
Plostu iela 8,
dzīvoklis 1
Brīvkalni,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads (Plostu
8-1, Brīvkalni,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads
Plostu iela 8,
dzīvoklis 2
Brīvkalni,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads (Plostu
8-2, Brīvkalni,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0244 platība – [...]
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods – 0601).
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0242, platība – [...]
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods – 0601).
5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
6. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas:
- Iesnieguma iesniedzējam – [...];
- Īpašniekam - [...]
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai - riga@vzd.gov.lv
Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām
Nr.1.5
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ceļāres 2”, kadastra
Nr. 8048 004 1022, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1022, Spilvē,
Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
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Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas (sert. Nr. AA0118), izstrādāto
zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 21.septembrī 6:39:46) nekustamā īpašuma
“Ceļāres 2”, kadastra Nr. 8048 004 1022, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8048 004 1022, ar adresi “Ceļāres 2, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, sadalei
saskaņā ar pielikumu.
2. Projektētajām zemes vienībām un ēkām piešķirt nosaukumus/adreses:
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

1

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

2

Adresācijas
objekta esošā
adrese, ja tāda
ir

Esošā
adresācijas
Adresācijas
objekta kods
objekta jaunā
adrešu
adrese
klasifikatorā,
ja tāds ir

8
Zemes vienības
ar
kadastra
"Ceļāres 2",
"Ceļāres 2",
apzīmējumu
TirdznieSpilve,
Esošās
Spilve,
8048 004 1022 80480041022
cības un 8048 004 1022
Babītes pag.,
adreses
Babītes pag.,
001
sadale;
pakalpoju 001
105467234 Mārupes
saglabāšana
Mārupes nov.,
Projektētā zemes
mu objekts
nov., LVLV-2101
vienība
Nr.1,
2101
80480041619

Apbūvei
Esošās
paredzēta
adreses
zemes
piešķiršana vienība

3

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

4

-

5

6

"Ceļāres 2",
Spilve,
105467234
Babītes pag., 80480041619
Mārupes nov.,
LV-2101

"Ceļāres 2B",
8048 004 1022 Spilve,
Adreses
Ražošanas
002
Babītes pag., 106584261 likvidēšana ēka
Mārupes nov.,
LV-2101
Nosaukuma
8048 004 1022
Ražošanas
/adreses
002
ēka
piešķiršana

7

-

Zemes vienības
ar
kadastra
apzīmējumu
80480041022
sadale;
Projektētā zemes
vienība
Nr.1,
80480041619

-

Zemes vienības
"Ceļāres 2A",
ar
kadastra
Spilve,
8048 004 1022
apzīmējumu
Babītes pag., 002
80480041022
Mārupes nov.,
sadale;
LV-2101
Projektētā zemes

-
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Apbūvei
paredzēta
Adreses
zemes
piešķiršana
vienība

-

"Ceļāres 2A",
Spilve,
Babītes pag., 80480041620
Mārupes nov.,
LV-2101

-

"Ceļāres 2A",
Vairum- 8048 004 1022 Spilve,
Adreses
tirdzniecī- 003
Babītes pag., 106584278 likvidēšana
bas ēka
Mārupes nov.,
LV-2101

Nosaukuma Vairum- 8048 004 1022
/adreses
tirdzniecī- 003
piešķiršana bas ēka

Apbūvei
paredzēta
Adreses
zemes
piešķiršana
vienība

-

-

vienība
Nr.2,
80480041620
Zemes vienības
ar
kadastra
apzīmējumu
80480041022
sadale;
Projektētā zemes
vienība
Nr.2,
80480041620

-

Zemes vienības
ar
kadastra
"Ceļāres 2B",
apzīmējumu
Spilve,
8048 004 1022
80480041022
Babītes pag., 003
sadale;
Mārupes nov.,
Projektētā zemes
LV-2101
vienība
Nr.3,
80480041621
Zemes vienības
ar
kadastra
"Ceļāres 2B",
apzīmējumu
Spilve,
80480041022
Babītes pag., 80480041621
sadale;
Mārupes nov.,
Projektētā zemes
LV-2101
vienība
Nr.3,
80480041621

-

-

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1619, platība – [...]
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Komercdarbības objektu apbūve (kods
– 0801).
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1620, platība – [...]
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (kods 1001).
5. Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1621, platība – [...]
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Komercdarbības objektu apbūve (kods
– 0801).
6. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lapām
Nr.2.1
Par adreses piešķiršanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
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Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Skalbju iela 6, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
divģimeņu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam:
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

1
adreses
piešķiršanu
adreses
piešķiršanu

Adresācijas
Adresācijas
objekts
objekta un, ja
Esošā
(viensēta, nepieciešams, ar Adresācijas
adresācijas
ēka, apbūvei to funkcionāli
objekta esošā objekta kods
paredzēta
saistīto objektu adrese, ja tāda
adrešu
zemes
kadastra
ir
klasifikatorā, ja
vienība un apzīmējums, ja
tāds ir
telpu grupa)
tāds ir

2

3

telpu
grupai

8076003236200
1001

telpu
grupai

4

5

Adresācijas objekta jaunā
adrese

6
Skalbju iela 6-1, Mārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes
novads

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

7

Skalbju iela 6-2, Mārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes
novads

8076003236200
1002

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 2 (divām) lapām
Nr.2.2
Par adreses piešķiršanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Bišu iela 2, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
divu dzīvokļu mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
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8

Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

1
adreses
piešķiršanu
adreses
piešķiršanu

Adresācijas
Adresācijas
objekts
objekta un, ja
Esošā
(viensēta, nepieciešams, ar Adresācijas
adresācijas
ēka, apbūvei to funkcionāli
objekta esošā objekta kods
paredzēta
saistīto objektu adrese, ja tāda
adrešu
zemes
kadastra
ir
klasifikatorā, ja
vienība un apzīmējums, ja
tāds ir
telpu grupa)
tāds ir

2

3

telpu
grupai

8076007300200
1001

telpu
grupai

4

5

Adresācijas objekta jaunā
adrese

6
Bišu iela 2-1, Mārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes
novads

Adresācijas
objekta un,
ja nepieciešams, ar to
Cita
funkcionāli inforsaistīto
mācija,
objektu
ja tāda
jaunais
ir
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir
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Bišu iela 2-2, Mārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes
novads

8076007300200
1002

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam 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 2 (divām) lapām
Nr.3.1
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Vārpu iela 60, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 003 1242) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1242 [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods
0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.2
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
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Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Vasraudži”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.
8076 011 1136) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1136 - [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods 0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.3
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Straupes iela 2, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 012 0523) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0523 [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods
0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.4
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Lielā iela 74, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 003 2467) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0062 [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūves zemi (kods
0801).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
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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 2 (divām) lapām
Nr.3.5
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Grantiņu iela 4, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 008 0373) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0373 [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods
0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.6
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Kalnupes iela 9, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 007 2800) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2779 [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods
0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.7
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
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Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Pededzes iela 18, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 007 3405) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3340 [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods
0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.8
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “d/s Stūnīši 380/390”, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr. 8076 008 0364) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8076 008 0364 - [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo
apbūves zemi (kods 0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.9
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Ziemeļbrieži”, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 012 0103) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0103 [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods
0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.10
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rotaļu ielā 2A, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes
novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Rotaļu ielā 2A, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr. 8048 001 1180, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1115, [...]
ha platībā zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo apbūves zemi (kods 0601).
2. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības
nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.11
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Golfa laukums” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0159, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Golfa laukums”, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra
Nr. 8048 003 0159, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0159, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi uz sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503).
2. Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par
pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.12
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Golfa laukums” zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0013, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Mainīt nekustamā īpašuma “Golfa laukums”, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra
Nr. 8048 002 0013, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0013, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi uz sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (kods 0503).
2. Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par
pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.13
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Pakavi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 003 0886, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Pakavi”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra
Nr. 8048 003 0888, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0886, [...] ha platībā
zemes lietošanas mērķi uz pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 0908).
2. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības
nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.14
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Aronijas” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8048 001 0783, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
N.Orleāns interesējas, kāds ir mērķis šādai rīcībai, kāpēc maina zemes lietošanas mērķi?
L.Erdmane dara zināmu, ka Ministru Kabineta noteikumi paredz, ka ir jāmaina lietošanas
mērķis atbilstoši atļautajai izmantošanai. Ja ir veikta kaut kāda darbība, tad mēneša laikā
zemes īpašniekam ir jāierosina zemes lietošanas mērķa maiņa atbilstoši atļautajai
izmantošanai. Ja īpašnieks to nedara, tad to ierosina pati pašvaldība. Mainot mērķi tiek pacelta
zemes kadastrālā vērtība.
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Aronijas”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr. 8048 001 0784, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0783, [...]
ha platībā zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) un [...]
ha platībā uz noliktavu apbūve (kods 1002).
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2. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības
nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.3.15
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma “Vasaras”, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0957, Dzilnuciemā, Babītes pagastā,
Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 8048 007 0957, ar adresi “Vasaras”,
Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, ar kopējo platību [...] ha, mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no Neapgūtas individuālo dzīvojamo māju apbūve
(kods 0600) uz Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.4.1
Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma Ozolkalnu iela 26 (kadastra Nr. 80760060171) un
Ozolkalnu iela 28 (kadastra Nr. 80760060084) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
80760060171 un 80760060084 vienā zemes vienībā ar kopējo platību [...] ha.
2. Apvienotajai zemes vienībai [...] ha platībā piešķirt adresi atbilstoši pielikumam:
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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)

1

2

adreses
likvidēšana

esošās
adreses
saglabāšana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība
apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

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

3

4

5

Ozolkalnu iela
28, Mārupe,
80760060084
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

80760060171

Ozolkalnu iela
26, Mārupe,
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

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

6

7

8

104673048

104673031

Ozolkalnu iela
26, Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

Zemes vienību
ar kadastra
apzīmējumiem
80760060171,
un
80760060084
apvienošana

3. Noteikt zemes vienībai 0,2265 ha platībā zemes lietošanas mērķus: individuālo
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) - [...] ha platībā un zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - [...] ha platībā.
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 (trīs) lapām
Nr.4.2
Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu “Jaunspilvas” (kadastra Nr. 80480040170),
Zvaigžņu iela 1 (kadastra Nr. 80480040194) un “Dadzīši”(kadastra Nr. 80480040536),
Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem
80480040170, 80760040194 un 80760040536 vienā zemes vienībā ar kopējo platību [...]
ha.
2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību [...] 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)

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

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

1

2
3
4
5
apbūvei
“Jaunspilvas”,
paredzēta
Spilve, Babītes
adreses
zemes 80480040170
pagasts,
103043685
likvidēšana
vienība
Mārupes
novads

Adresācijas
objekta
un, ja
nepieciešams, ar to
Adresācijas
funkcioCita informācija,
objekta jaunā
nāli
ja tāda ir
adrese
saistīto
objektu
jaunais
kadastra
apzīmējums, ja
tāds ir

6

apbūvei
Zvaigžņu iela
esošās
Zvaigžņu iela 1,
paredzēta
1, Spilve,
adreses
80480040194 Spilve, Babītes
zemes
104415004
Babītes
saglabāšana
pagasts,
vienība
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
Zvaigžņu iela
1, Spilve,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads
Zvaigžņu iela
Zvaigžņu iela 1,
1, Spilve,
Spilve, Babītes
104415004
Babītes
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
Zvaigžņu iela
Zvaigžņu iela 1,
1, Spilve,
Spilve, Babītes
104415004
Babītes
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
Zvaigžņu iela
Zvaigžņu iela 1,
1, Spilve,
Spilve, Babītes
104415004
Babītes
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
Zvaigžņu iela 1,
Zvaigžņu iela
Spilve, Babītes
104415004
1, Spilve,
pagasts,
Babītes
Mārupes
pagasts,
novads
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esošās
adreses
saglabāšana

ēkai

Zvaigžņu iela 1,
Spilve, Babītes
80480040194
104415004
pagasts,
001
Mārupes
novads

esošās
adreses
saglabāšana

ēkai

80480040194
002

esošās
adreses
saglabāšana

ēkai

80480040194
003

esošās
adreses
saglabāšana

ēkai

80480040194
008

esošās
adreses
saglabāšana

ēkai

80480040194
009

7

8

Zemes vienību
ar kadastra
apzīmējumiem
80480040194,
80480040170
un
80480040536
apvienošana

Mārupes
novads

esošās
adreses
saglabāšana

esošās
adreses
saglabāšana

esošās
adreses
saglabāšana

esošās
adreses
saglabāšana

adreses
maiņa

Zvaigžņu iela
1, Spilve,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads
Zvaigžņu iela
Zvaigžņu iela 1,
1, Spilve,
Spilve, Babītes
104415004
Babītes
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
Zvaigžņu iela
Zvaigžņu iela 1,
1, Spilve,
Spilve, Babītes
104415004
Babītes
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
Zvaigžņu iela
Zvaigžņu iela 1,
1, Spilve,
Spilve, Babītes
104415004
Babītes
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads
Zvaigžņu iela
“Jaunspilvas”,
1, Spilve,
Spilve, Babītes
Babītes
pagasts,
pagasts,
Mārupes
Mārupes
novads
novads

ēkai

Zvaigžņu iela 1,
Spilve, Babītes
80480040194
104415004
pagasts,
010
Mārupes
novads

ēkai

80480040194
011

ēkai

80480040194
012

ēkai

80480040194
013

ēkai

80480040170
001

3. Noteikt zemes vienībai [...] ha platībā zemes lietošanas mērķi - rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (kods 1001).
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 5 (piecām) lapām
Nr.5
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0465 atdalīšanu no nekustamā
īpašuma Kalnciema iela 180, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.
8076 003 0349), adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs,
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Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 (kadastra Nr. 80760030349),
Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760030465
– [...] ha platībā.
2. Piešķirt adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšan)

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

1

2

adreses
maiņa

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

adreses
maiņa

ēkai

adreses
maiņa

ēkai

adreses
maiņa

ēkai

adreses
piešķiršanu

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

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

3

4

Kalnciema iela
180, Mārupe,
80760030349
Mārupes pagasts,
Mārupes novads
Kalnciema iela
807600303490 180, Mārupe,
01
Mārupes pagasts,
Mārupes novads
Kalnciema iela
807600303490 180, Mārupe,
02
Mārupes pagasts,
Mārupes novads
Kalnciema iela
807600303490 180, Mārupe,
03
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

Adresācijas
objekta jaunā
adrese

5

6

103759723

“Kalniņi”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

103759723

“Kalniņi”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

103759723

“Kalniņi”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

103759723

“Kalniņi”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

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

8

“Čakari”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

80760030465

3. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076030349 zemes lietošanas mērķi uz
individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0601) – [...] ha platībā, zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) -[...]
ha platībā un komercdarbības objektu apbūves zeme ( 0801) - [...] ha platībā.
4. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076030465 zemes lietošanas mērķi uz
dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) – [...] ha platībā, zeme
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods
1101) - [...] ha platībā.
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
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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 3 (trīs) lapām
Nr.6
Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “V24” (kadastra Nr.80760120143) zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 8076 012 0143 - [...] ha platībā nosaukumu „V24 Pievedceļš
Mārupes zvēru fermai”, Mārupes pagasts, Mārupes novads un noteikt zemes lietošanas
mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā (kods 1101).
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašnieku.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.7
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un
zemes nomas līguma slēgšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt [...] zemes lietošanas tiesības uz 181/2637 dom.daļām no nekustamā īpašuma Sila
iela [...] , Babīte, Babītes pagasta, Mārupes novada, kadastra Nr. [...].
2. Izbeigt [...] zemes lietošanas tiesības uz 186/2637 dom.daļām no nekustamā īpašuma Sila
iela [...], Babīte, Babītes pagasta, Mārupes novada, kadastra Nr. [...].
3. Izbeigt [...] zemes lietošanas tiesības uz 191/2637 dom.daļām no nekustamā īpašuma Sila
iela [...], Babīte, Babītes pagasta, Mārupes novada, kadastra Nr. [...].
4. Izbeigt [...] zemes lietošanas tiesības uz 199/2637 dom.daļām no nekustamā īpašuma Sila
iela [...], Babīte, Babītes pagasta, Mārupes novada, kadastra Nr. [...].
5. Lēmuma 1.,2.,3, un 4. punktā minētās zemes vienības daļas piekrīt Mārupes novada
pašvaldībai un ir reģistrējama zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
6. Slēgt nomas līgumu ar zemes lietotāju vai ar to iespējamiem mantiniekiem par
pašvaldībai piekritīgo zemes vienību iznomāšanu.
7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašniekus vai iespējamos mantiniekus.
8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
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Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.8
Par adrešu maiņu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Anitas ielā 12, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt adreses divdzīvokļu dzīvojamai mājas telpu grupām:
AdresāVeiktā
cijas
darbība
Adresā- objekta
(adreses
cijas
un, ja
Esošā
piešķiršana,
objekts nepiecieš
adresāmaiņa, tai
(viensēta, ams, ar
cijas
skaitā
ēka,
to
Adresācijas objekta objekta
adreses
apbūvei funkcion esošā adrese, ja tāda
kods
pieraksta
paredzēta
āli
ir
adrešu
formas
zemes
saistīto
klasifiprecizēšana,
vienība un objektu
katorā, ja
likvidēšana
telpu
kadastra
tāds ir
vai esošās
grupa) apzīmēju
adreses
ms, ja
saglabāšana)
tāds ir

1

adreses
maiņa

2

3

Telpu
grupa
-

adreses
maiņa

Telpu
grupa
-

4

5

Adresācijas objekta
jaunā adrese

6

Anitas iela 12,
dzīvoklis 1, Vīkuļi,
Babītes pagasts,
Mārupes novads
1194175
(Anitas iela 12-1,
00
Vīkuļi, Babītes
pagasts, Mārupes
novads)

Anitas iela 12,
dzīvoklis 2, Vīkuļi,
Babītes pagasts,
Mārupes novads
(Anitas iela 12-2,
Vīkuļi, Babītes
pagasts, Mārupes
novads)

Anitas iela 12,
dzīvoklis 2, Vīkuļi,
Babītes pagasts,
1194175
Mārupes novads
17
(Anitas iela 12-2,
Vīkuļi, Babītes
pagasts, Mārupes
novads)

Anitas iela 12,
dzīvoklis 1, Vīkuļi,
Babītes pagasts,
Mārupes novads
(Anitas iela 12-1,
Vīkuļi, Babītes
pagasts, Mārupes
novads)

Lēmumu nosūtīt elektroniski ar drošo elektronisko parakstu:
- Īpašniekam: [...].
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai, riga@vzd.gov.lv.
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Adresācijas
objekta un,
ja nepieciešams, ar to
Cita
funkcionāli inforsaistīto
mācija,
objektu
ja tāda
jaunais
ir
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir

7

8

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.9
Par adrešu maiņu divdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām Anitas ielā 4, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt adreses divdzīvokļu dzīvojamai mājas telpu grupām:
AdresāVeiktā
Adresācijas
darbība
cijas
Adresāobjekta
(adreses
objekta
cijas
Esošā
un, ja
piešķiršana,
un, ja
objekts
adresānepiecieša
maiņa, tai
nepie(viensēta,
cijas
ms, ar to
Cita
skaitā
ciešams,
ēka,
Adresācijas objekta objekta
funkcio- inforadreses
ar to funAdresācijas objekta jaunā
apbūvei
esošā adrese, ja tāda
kods
nāli
mācija,
pieraksta
kcionāli
adrese
paredzēta
ir
adrešu
saistīto ja tāda
formas
saistīto
zemes
klasifikat
objektu
ir
precizēšana,
objektu
vienība un
orā, ja
jaunais
likvidēšana
kadastra
telpu
tāds ir
kadastra
vai esošās
apzīmēgrupa)
apzīmēju
adreses
jums, ja
ms, ja tāds
saglabāšana)
tāds ir
ir

1

2

adreses
maiņa

3

Telpu
grupa
-

adreses
maiņa

Telpu
grupa
-

4

5

6

Anitas iela 4,
dzīvoklis 1, Vīkuļi,
Anitas iela 4, dzīvoklis
Babītes pagasts,
2, Vīkuļi, Babītes
Mārupes novads
pagasts, Mārupes
1194175
(Anitas iela 4-1,
novads (Anitas iela 4-2,
74
Vīkuļi, Babītes
Vīkuļi, Babītes pagasts,
pagasts, Mārupes
Mārupes novads)
novads)
Anitas iela 4,
dzīvoklis 2, Vīkuļi,
Anitas iela 4, dzīvoklis
Babītes pagasts,
1, Vīkuļi, Babītes
Mārupes novads 1194175
pagasts, Mārupes
(Anitas iela 4-2,
82
novads (Anitas iela 4-1,
Vīkuļi, Babītes
Vīkuļi, Babītes pagasts,
pagasts, Mārupes
Mārupes novads)
novads)

Lēmumu nosūtīt elektroniski ar drošo elektronisko parakstu:
- Īpašniekam: [...].
- Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai, riga@vzd.gov.lv.
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7

8

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.10
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu projektējamajām zemes
vienībām Delveri un Jaundelveri, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0722, platība – [...]
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods – 0601).
2. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0723, platība – [...]
ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (kods – 0601).
3. Pieņemto lēmumu nosūtīt īpašniekam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.11
Par pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla E”, Mārupes
pagastā Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760020087, un uz tās esošās inženierbūves
daļu, nodošanu bez atlīdzības valstij
Ziņo V.Kārkliņš
N.Orleāns norāda, ka interesē vizualizācija, kur tā josla atrodas, cik plata ir un vai skar privāto
teritoriju?
L.Erdmane dara zināmu, ka privāto teritoriju neskar, skar lidostas teritorijā esošu teritorijas
daļu, kur paredzēts pārbūvēt Mazo Gramzdas ielu. Vizualizācijas materiāls ir pievienots pie
nākošā lēmumprojekta. Notiek intensīva sarakste ar Eiropas dzelzceļa līnijām. No viņu puses
tiek izstrādāts vienošanās līgums, kura nosacījumus vēl pārrunāsim pēc šī lēmuma
pieņemšanas. Daļa no tā posma ir jau izbūvēts. Nākotnē ir plānots esošo ceļu izbūvēt taisnu un
ar Ministru Kabineta lēmumu nodot pašvaldībai īpašumā.
A.Puide vēlas precizēt - ja lēmumprojektā lasām, ka nododam bezatlīdzības lietošanā,
2.pkt.minētais, ka nodod pašvaldībai, ir atbilstošs? Mums ir lēmums ar uzlikumu? Lemjam
nodot bezatlīdzības lietošanā un vienlaicīgi uzdodam priekšsēdētājam citus noteikumus.
L.Erdmane apstiprina, ka tā sanāk. Tiek skarts pašvaldības objekts-inženierbūve. Tam jābūt
savienotam, nevar veidot pārrāvumu. Jābūt arī skaidrībai, kas šo posmu izbūvēs. Šī buve
projekta ietvaros tiks izbūvēta par valsts līdzekļiem, ar Ministru Kabineta lēmumu tas tiks
nodots pašvaldībai īpašumā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Normunds Orleāns),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot valstij īpašumā bez atlīdzības nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla E”
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 002 0087, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8076 002 0081, [...] ha platībā un t. sk. daļu no inženierbūves , Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūras un ar to saistīto būvju būvniecībai un uzturēšanai.
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2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem, pirms
lēmuma 1.p. izpildes, slēgt Vienošanos par pašvaldībai piederošās I - 127 Mazā
Gramzdas ielas posma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760020081 robežās,
pārbūvi un to nodošanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu ielas
braucamās daļas savienojumu.
3. Par minēto lēmumu informēt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, nosakot termiņu 3 (trīs)
mēnešus Vienošanās līguma noslēgšanai ar Mārupes novada pašvaldību.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.12
Par pašvaldības piederošā nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla F”, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760020088, un uz tās esošās inženierbūves
daļu, nodošanu bez atlīdzības valstij
Ziņo V.Kārkliņš
N.Orleāns vēlas precizēt, vai reģistrējam Zemesgrāmatā un tad dāvinam?
L.Erdmane paskaidro, ka lemumā ir ietverts punkts, ka 2018.gadā mums jau bija noslēgta
vienošanās ar Eiropas dzelzceļa līniju, ka tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un veikta
kadastrālā uzmērīšana par valsts līdzekļiem. Šī darbība jau ir pabeigta ar 2019.gadu. Bija
plānots, ka 2019.gadā bezatlīdzībā nododam šo zemi, bet tā kā bija noslēgts deleģējuma līgums
ar SIA “Rex terminal” par Mazās Gramzdas ielas pārbūvi līdz konkrētam objektam, tad šo
lēmuma pieņemšanu esam atlikuši uz gadu, līdz objekts tiek nodots ekspluatācijā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Normunds Orleāns),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot valstij īpašumā bez atlīdzības nekustamā īpašuma “Projektētā dzelzceļa josla F”
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 002 0088, sastāvā esošo zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 8076 002 0082, [...] ha platībā un t. sk. daļu no inženierbūves , Rail Baltica
dzelzceļa infrastruktūras un ar to saistīto būvju būvniecībai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem, pirms
lēmuma 1.p. izpildes, slēgt Vienošanos par pašvaldībai piederošās I - 127 Mazā
Gramzdas ielas posma, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760020082 robežās,
pārbūvi un to nodošanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā, lai nodrošinātu ielas
braucamās daļas savienojumu.
3. Par minēto lēmumu informēt SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, nosakot termiņu 3 (trīs)
mēnešus Vienošanās līguma noslēgšanai ar Mārupes novada pašvaldību.
Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām
Nr.13
Par nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 80760110999) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Andris Puide),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā „Pasakainās pļavas” Mārupes
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110999), kas uzsākta ar Mārupes novada
domes lēmumu 2016.gada 27.janvārī (lēmums Nr.7, sēdes prot.Nr.1), un atcelt ar šo
lēmumu apstiprināto detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 2016/01.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 28.augustā starp Mārupes novada domi un [...],
personas kods [...], noslēgto līgumu Līguma Nr. [...] par detālplānojuma izstrādi un
finansēšanu.
3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110999) teritorijai.
4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.______ un noteikt
detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas” Mārupes
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110999) robežām, [...] 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 „Pasakainās pļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 80760110999) īpašnieku, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas pārzinei pieņemto
lēmumu nosūtīt 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 15 (piecpadsmit) lapām
Nr.14
Par nekustamā īpašuma „Jaunsmukas”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760120194) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā „Jaunsmukas”, Vētras, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120194), kas uzsākta ar Mārupes novada
domes lēmumu 2016.gada 28.septembra lēmumu Nr.10, sēdes prot.Nr.11), un atcelt ar šo
lēmumu apstiprināto detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 2016/10.
2. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 21.decembrī starp Mārupes novada domi un
īpašumā „Jaunsmukas” īpašniekiem [...], personas kods [...] (1/2 domājamās daļas) un
[...], personas kods [...], noslēgto līgumu Nr. [...] par detālplānojuma izstrādi un
finansēšanu.
3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Jaunsmukas” (kadastra
Nr.80760120194), Vētrās, Mārupes pagasts, Mārupes novads teritorijā.
4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. _____ un noteikt
detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Jaunsmukas” (kadastra
Nr.80760120194), Vētrās, Mārupes pagasts, Mārupes novads robežām, [...] ha platībā.
5. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājas vietnieci Daci Žīguri.
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6. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Jaunsmukas” īpašniekiem [...], personas kods [...],
un [...], personas kods [...], saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
detālplānojuma ierosinātājam uz elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta 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 14 (četrpadsmit) lapām
Nr.15
Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma
“Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā,
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.

Nodot iesniegto Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma
“Valteri” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā
projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, kas nodrošināma atbilstoši
normatīvajam regulējumam par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un
ievērojot ārkārtējās situācijas laikā piemērojamo normatīvo regulējumu Covid 19
infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai ievietot paziņojumu
par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un
publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lapām
Nr.16
Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma
“Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006)
teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot iesniegto Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma
“Vecumnieki” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā
projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
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2.

3.

Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, kas nodrošināma atbilstoši
normatīvajam regulējumam par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un
ievērojot ārkārtējās situācijas laikā piemērojamo normatīvo regulējumu Covid 19
infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai ievietot paziņojumu
par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa vietnē
www.marupe.lv, Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un
publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.

Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lapām
Nr.17
Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Ābeļziedi” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8048 008 0552, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma
projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kad. Nr. 8048 008 0572,
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0552 Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes
novadā.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas. Apspriešana nodrošināma atbilstoši
normatīvajam regulējumam par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un
ievērojot ārkārtējās situācijas laikā piemērojamo normatīvo regulējumu Covid 19
infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā.
3. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Mārupes novada
pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
4. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības
nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku un izstrādātāju.
Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām
Nr.18
Par nekustamo īpašumu “Atmodas” (kadastra Nr.8048 003 0001) un Rīgas iela 21
(kadastra Nr.8048 003 0248), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,
detālplānojuma apstiprināšanu
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamo īpašumu “Atmodas” (kadastra Nr.8048 003 0001) un Rīgas iela
21 (kadastra Nr.8048 003 0248), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,
detālplānojuma pilnveidoto redakciju.
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2. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt administratīvo līgumu ar
detālplānojuma īstenotāju par detālplānojuma īstenošanu redakcijā, kas ir šī lēmuma
pielikums.
3. Detālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma
1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas
Vēstnesis”.
4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotājai pieņemto lēmumu nosūtīt teritorijas īpašniekiem, nodrošināt šī
lēmuma un paziņojuma par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma apstiprināšanu
ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, ievietot Mārupes
novada informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”, pašvaldības mājas lapā
www.marupe.lv
Lēmums protokola pielikumā uz 16 (sešpadsmit) lapām
Plkst.11:45 tiek izsludināts pārtraukums līdz plkst.12:00.
Plkst.12:00 tiek turpināta domes sēde.
Nr.19
Par zemes gabala iegūšanu īpašumā Jūras ielā ____, Piņķos
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 7 (Jānis Kazaks, Jānis
Lībietis, Aivars Osītis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Ilze Bērziņa, Valdis Kārkliņš),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām

Nr.20
Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmumā
Nr.27 “Par servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā Meža iela 20, Jaunmārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar kadastra Nr.8076 011 0734
Ziņo V.Kārkliņš
N.Orleāns interesējas, kāds mērķis ir servitūtu ceļam, kādas ir ieceres ir uz šo zemes gabalu?
L.Erdmane paskaidro, ka vēsturiski Meža iela bijusi Latvijas Valsts Ceļu pārziņā, 2016.gadā
nodota pašvaldībai. Vēsturiski, lai piekļūtu pie īpašuma, bija izbūvēts ceļš, kas šķērso
pašvaldības īpašuma daļu par kuru nav noslēgts ceļa servitūts. Lai tiesiski izmantotu šo ceļu,
tad zemes īpašnieki ir lūguši atļauju noslēgt ceļa servitūtu ar pašvaldību un reģistrēt
Zemesgrāmatā apgrūtinājumu kā servitūtu, lai nokļutu pie šī īpašuma.
A.Puide vēlas precizēt, vai tiesas izdevumus sedz SIA īpašnieks, nevis pats SIA?
L.Erdmane norāda, ka izdevumus sedz SIA.
N.Orleāns norāda, ka šis ceļš būs apgrūtinājums īpašniekam. Vērtība samazinās, lietošanas
mērķis var mainīties.
A.Ence precizē, ka šis lēmums ir tāpēc, ka ir mainījies īpašnieks. Iepriekšējā domes sēdē
nodibinājām servitūtu fiziskai personai, tā savu īpašumu ir pārdevusi juridiskai personai. Tas
vienkārši pārmantojās.
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
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Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt 2021.gada 29.septembra domes lēmumā Nr.27 “Par servitūta nodibināšanu
pašvaldības īpašumā Meža iela 20, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar
kadastra Nr.8076 011 0734” šādus grozījumus:
Izteikt lēmuma 1. un 2.punktu šādā redakcijā:
“1. Slēgt ar SIA [...], 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 slēdz SIA “[...]”.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.21
Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes
ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā” pieņemšanu
Ziņo V.Kārkliņš
A.Osītis vēlas precizēt, vai līdz ar šo saistošo noteikumu pieņemšanu un stāšanos spēkā tiks
pildīts Babītes novada pašvaldības 2021.gada 21.jūnijā pieņemtais lēmums par pašvaldības
nozīmes ielas statusa piešķiršanu Mežaparka ielai?
A.Ence norāda, ka šis ir lēmums visa novada teritorijā.
A.Osītis vēlas precizēt par kārtību, kādai būs jābūt rīcībai - vai ielas īpašnieks izrāda iniciatīvu,
vai pašvaldība kaut kādā plānveida kārtībā izskatīs konkrētas teritorijas, kur būtu nosakāmi
pašvaldības ielu statusi?
V.Kārkliņš norāda, ka gan pašvaldība nosaka, gan iedzīvotāji raksta iesniegumu un iniciē
ideju.
A.Osītis papildina, ka Mežaparka iela konkrētajā teritorijā nav vienīgā, kur izmanto piegulošo
īpašumu ne tikai īpašnieki, tur ir daudz publiski objekti. Aicinu pašvaldību pēc iespējas ātrāk
ar domes lēmumu noteikt ielas statusu teritorijās, kur ir lielas noslodzes sabiedriskie objekti.
Zemes pārvaldības likums nosaka, ka ir jāinformē ielas īpašnieki, mums nav jāsaņem
saskaņojums.
D.Žīgure papildina, ka Zemes pārvaldības likumā ir noteikta kārtība, ka pašvaldības nozīmes
ceļus nosaka arī teritorijas plānojumā. Pašvaldības iniciatīva galvenokārt ir realizējama caur
teritorijas plānojumu. Ja iedzīvotāju pašu iniciatīva, tad ar administratīvo aktu. Bet tas neliedz
pašvaldībai izrādīt iniciatīvu arī ārpus teritorijas plānojuma.
N.Orleāns izsakās, ka saprata, ka iedzīvotāji vai iedzīvotāju grupas iesniedz iesniegumus, tad
tie tiek sagrupēti, izskatīti. Tad ir kaut kāda rinda, kad cilvēks zina, kad veiks renovāciju?
G.Sušiņina precizē, ka šie saistošie noteikumi nav par to, kā piešķirt statusu, bet ir par to, kā
uzturēt ielas un ceļus, kam jau ir piešķirts statuss. Par jebkādu personas ierosinājumu tiks
pieņemts domes lēmums. Rinda neveidojas, jo domes lēmums ir vai nu piešķirt vai nepiešķirt.
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.19/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības dalību
pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā”, saskaņā ar pielikumu.
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2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
2. 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”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
Lēmums protokola pielikumā uz 9 (deviņām) lapām
Nr.22
Par projekta “Autostāvvietas Mazcenu 17” īstenošanas termiņa pagarināšanu
projektu konkursa "Mārupe - mūsu mājas 2021" ietvaros
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam slēgt
vienošanos pie 2021.gada 14.aprīļa līdzdarbības līguma Nr. 1/4-6/2-2021, nosakot
projekta īstenošanas un pārskata par pārvaldes uzdevuma veikšanu un piešķirtā
finansējuma izlietojumu iesniegšanas termiņu līdz 2022.gada 1.martam.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
Nr.23.1
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt finansējumu 312,98 EUR apmērā (trīs simti divpadsmit euro, 98 centi) apmērā
biedrībai "LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA", reģistrācijas
Nr.40008024740, lai nodrošinātu [...] iespēju piedalīties Eiropas čempionātā pūlā, kas
norisināsies Turcijā, Antālijā, laika posmā no 01.11.2021 līdz 12.11.2021, sedzot
transporta pakalpojumu izdevumus.
2. Finansējumu piešķirt no Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžeta sadaļas dotācija
sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem (EKK 3000).
3. Piešķirto līdzfinansējumu Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai
pārskaitīt uz biedrības "LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA",
reģistrācijas Nr. 40008024740, norādīto bankas A/s „Swedbank” norēķinu kontu Nr. [...]
pēc biedrības "LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA FEDERĀCIJA" rēķina un
izdevumu attaisnojošu dokumentu kopiju (rēķini vai pavadzīme) un apmaksu apstiprinošu
dokumentu (kases čeki vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta konta
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izdruka), kuros maksājuma mērķis atbilst lēmumā noteiktajam finansējuma piešķiršanas
mērķim un maksājuma veicējs ir biedrība "LATVIJAS REPUBLIKAS BILJARDA
FEDERĀCIJA" reģistrēšanas Mārupes novada pašvaldībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.23.2
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt [...], personas kods [...], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit euro)
apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Eiropas čempionātā junioriem
“2021 European Juniors Championships (E-4)”, kas norisināsies Bosnijā un Hercegovinā
no 2021.gada 12. līdz 15.novembrim. Sportistam ir pienākums ievērot 2021.gada
7.oktobra pieteikumā (reģ.Nr.1/2-3/3706) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to
pārsniedzot, starpību segt no sportista paša līdzekļiem. Izmaksas, kas saistītas ar
dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā
50% apmērā.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar [...]
likumisko pārstāvi (māti) [...], personas kods [...].
3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt [...], personas kods [...],
likumiskajai pārstāvei (mātei) [...]uz A/S “Swedbank” kontu [...], normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli.
4. [...], personas kods [...], likumiskajai pārstāvei (mātei) [...] nodrošināt finansējuma
izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā
iesniedzot atskaiti par tā izlietošanu.
5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiāls atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim
(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, [...], personas kods [...],
likumiskajai pārstāvei (mātei) [...] ir pienākums atmaksāt Mārupes novada pašvaldībai
piešķirto finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotā daļā
administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.24.1
Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira
Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), (Guntis Ruskiskā ieinteresētā persona, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apbalvot sportistu [...], personas kods [...], par izciliem sasniegumiem sacensībās
Pasaules čempionātā Zolderā, Beļģijā, 2019.gada 25.jūlijā, Eiropas čempionātā Valmierā,
2019.gada 14.jūlijā, Baltijas kausa izcīņā BMX Helsinkos, Somijā, 2019.gada 24.augustā,
Latvijas un Lietuvas čempionātā Ventspilī 2020.gada 15.augustā, pārstāvot Latvijas
Republiku, ar naudas balvu 700 euro (septiņi simti euro) apmērā pēc likumā noteikto
nodokļu nomaksas.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izmaksāt [...], personas kods [...], naudas balvu uz likumiskās pārstāves [...],
kontu A/S Citadele banka, Nr. [...].
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.24.2
Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apbalvot sportistu [...], personas kods [...], par izciliem sasniegumiem Pasaules
čempionātā šosejas riteņbraukšanā, pārstāvot Latvijas Republiku, ar naudas balvu 700
euro (septiņi simti euro) apmērā pēc likumā noteikto nodokļu nomaksas.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības
nodaļai izmaksāt [...] naudas balvu pēc [...]iesnieguma saņemšanas uz viņa norādīto
kontu.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.25
Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” kultūras projekta
“Ziemas izstāde” īstenošanai
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr.40008215769, finansiālo atbalstu 700
euro (septiņi simti euro) apmērā projekta „Ziemas izstāde” īstenošanai un izstādes
rīkošanai, izvietojot to Mārupes Kultūras nama logos, Daugavas ielā 29, Mārupē,
Mārupes novadā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar
biedrību “Ievas radošā darbnīca”, vienotais reģ.Nr.40008215769, par finansējuma
piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību.
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3. Finansējumu
pārskaitīt
biedrībai
“Ievas
radošā
darbnīca”,
vienotais
Reģ.Nr.40008215769, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina
saņemšanas.
4. Biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr.40008215769, 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 „Ievas radošā
darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, atmaksāt Mārupes novada pašvaldības domei piešķirto
finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā
administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
6. Piešķirt biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr.40008215769, tiesības laikā no
2021.gada 16.decembra līdz 30.decembrim Mārupes Kultūras nama telpu daļu - logus, ar
100% nomas maksas samazinājumu.
7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms nekustamā īpašuma izmantošanas uzsākšanas, biedrībai
“Ievas radošā darbnīca”, reģ.Nr.40008215769, slēgt līgumu par telpu izmantošanu ar
pašvaldības izpilddirektoru.
8. Vienlaicīgi ar līguma par telpu izmantošanu noslēgšanu, biedrībai “Ievas radošā
darbnīca” iesniegt pašvaldībai apliecinājumu, par izstādes “Ziemas izstāde” atklāšanas
pasākuma norisi epidemioloģiski drošā vidē un par normatīvo aktu, kas regulē
epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai,
ievērošanu nodotajās telpās.
9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.26
Par Mārupes Kultūras nama nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Mārupes Kultūras nama nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Mārupes Kultūras nama amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes Kultūras nama nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes
novada domes 2009.gada 26.augusta lēmumu Nr.51 (sēdes protokols Nr.6).
4. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 1.decembrim 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 8 (astoņām) lapām

Nr.27
Par Mārupes Sporta centra nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
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Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Mārupes Sporta centra nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Mārupes Sporta centra amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes Sporta centra nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes
novada domes 2009.gada 26.augusta lēmumu Nr.46 (sēdes protokols Nr.6).
4. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada 1.decembrim 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 9 (deviņām) lapām
Nr. 28
Par Babītes Sporta kompleksa nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
N.Orleāns interesējas, vai ir būtiskas atšķirības starp Babīti un Mārupi?
M.Bojārs norāda, ka principiālas atšķirības nav, ir dažādas sporta bāzes, amati.
A.Ence papildina, ka būtiska atšķirība ir tā, ka ir divi peldbaseini Babītes sporta kompleksā.
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes Sporta kompleksa nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Babītes Sporta kompleksa amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes sporta kompleksa nolikumu, kas apstiprināts ar
Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 18. decembra lēmumu (protokols Nr. 18,
16.§).
Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lapām
Nr. 29
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte”
nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016.gada 27.aprīļa sēdes Nr.5.
lēmumu Nr.25 .
Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lapām
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Nr.30
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” nolikumu, kas
apstiprināts ar Babītes novada domes 2017.gada 23.augusta sēdes lēmumu, protokols
Nr.12. 29.§.
Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lapām
Nr. 31
Par pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti”
nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa sēdes Nr.8
lēmumu Nr.24 ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Mārupes novada domes 2021.gada
24.februāra sēdes Nr.2 lēmumu Nr.23.
Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lapām
Nr.32
Par Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikumu, kas
apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016.gada 26.oktobra sēdes lēmumu Nr.14
protokola Nr.14.
Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lapām
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Nr.33
Par Mārupes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Mārupes pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes pamatskolas nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes
novada domes 2013.gada 27.novembra sēdes Nr.9 lēmumu Nr.22.
Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lapām
Nr.34
Par grozījumiem izglītības iestāžu nolikumos
Ziņo M.Bojārs
A.Puide interesējas, vai minētajām iestādēm nevajadzēja sagatavot jaunus nolikumus? Kāpēc
visi vienā lēmumā?
M.Bojārs paskaidro, ka grozījumi ir pamatā par adrešu precizēšanu un telpu nomu, pārējā
daļā netiek grozīti.
N.Orleāns papildina - ja nolikumi tiek grozīti, tad par katru atsevišķi. Vajag izdalīt ārā.
G.Sušiņina precizē, ka lēmumprojekts satur tikai tehniska rakstura labojumus, par šādu
lēmumprojektu pozitīvu atzinumu sniedza Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komiteja. Viedokli par lēmumprojektu var izteikt balsojot.
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav,
„atturas” 5 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. PII Lienīte nolikumā:
1.1. aizstāt vārdu savienojumu “Mārupes novada domes (turpmāk - dibinātājs)”, izsakot
to sekojošā redakcijā “Mārupes novada pašvaldības domes (turpmāk - dibinātājs)”
attiecīgajā locījumā,
1.2. iestādes un dibinātāja juridisko adresi papildināt ar vārdiem “Mārupes pagasts”
attiecīgajā locījumā,
1.3. iestādes nosaukumā svītrot vārdus “Mārupes novada”,
1.4. nolikuma X. sadaļas “Iestādes saimnieciskā darbība” 35.punktu papildināt ar
35.1.punktu “35.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
2. PII Zīļuks nolikumā:
2.1. aizstāt vārdu savienojumu “Mārupes novada domes (turpmāk - dibinātājs)”, izsakot
to sekojošā redakcijā “Mārupes novada pašvaldības domes (turpmāk - dibinātājs)”
attiecīgajā locījumā,
2.2. iestādes un dibinātāja juridisko adresi papildināt ar vārdiem “Mārupes pagasts”
attiecīgajā locījumā,
2.3. nolikuma X. sadaļas “Iestādes saimnieciskā darbība” 35.punktu papildināt ar
35.1.punktu “35.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
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pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
Jaunmārupes pamatskolas nolikumā:
3.1. aizstāt vārdu savienojumu “Mārupes novada domes (turpmāk - dibinātājs)”, izsakot
to sekojošā redakcijā “Mārupes novada pašvaldības domes (turpmāk - dibinātājs)”
attiecīgajā locījumā,
3.2. iestādes un dibinātāja juridisko adresi papildināt ar vārdiem “Mārupes pagasts”
attiecīgajā locījumā,
3.3. nolikuma X. sadaļas “Iestādes saimnieciskā darbība” 37.punktu papildināt ar
37.1.punktu “37.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikumā:
4.1. aizstāt vārdu savienojumu “Mārupes novada domes (turpmāk - dibinātājs)”, izsakot
to sekojošā redakcijā “Mārupes novada pašvaldības domes (turpmāk - dibinātājs)”
attiecīgajā locījumā,
4.2. iestādes un dibinātāja juridisko adresi papildināt ar vārdiem “Mārupes pagasts”
attiecīgajā locījumā,
4.3. nolikuma XI. sadaļas “Ģimnāzijas saimnieciskā darbība” 33.punktu papildināt ar
33.1.punktu “33.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
Mārupes mūzikas un mākslas skolas nolikumā:
5.1. aizstāt vārdu savienojumu “Mārupes novada domes (turpmāk - dibinātājs)”, izsakot
to sekojošā redakcijā “Mārupes novada pašvaldības domes (turpmāk - dibinātājs)”
attiecīgajā locījumā,
5.2. iestādes un dibinātāja juridisko adresi papildināt ar vārdiem “Mārupes pagasts”
attiecīgajā locījumā,
5.3. nolikuma IX. sadaļas “Iestādes saimnieciskā darbība” 38.punktu papildināt ar
38.1.punktu “38.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
Babītes vidusskolas nolikumā:
6.1. nolikuma X. sadaļas “Iestādes saimnieciskā darbība” 32.punktu papildināt ar
32.1.punktu “32.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
Salas sākumskolas nolikumā:
7.1. nolikuma XI. sadaļas “Izglītības iestādes saimnieciskā darbība” 43.punktu papildināt
ar 43.1.punktu “43.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
Babītes mūzikas skolas nolikumā:
8.1. nolikuma IX. sadaļas “Skolas saimnieciskā darbība” 37.punktu papildināt ar
37.1.punktu “37.1.Iestādes vadītājs patstāvīgi pašvaldības vārdā saskaņā ar
pašvaldības domes lēmumiem slēdz līgumus par iestādes telpu nomu un organizē to
izpildes uzraudzību.”
Lēmumā minēto izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot lēmumā norādīto normatīvo
aktu konsolidētu versiju un nodrošināt to publicēšanu tīmekļa vietnēs.

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
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Nr.35
Par profesionālās ievirzes izglītības programmu līdzfinansēšanu Rīgas pilsētas
pašvaldības izglītības iestādēs
Ziņo M.Bojārs
A.Puide norāda, ka rakstīts slēgt līgumu un ja Rīgas domes iebilst, tad slēgt jaunu līgumu.
Varbūt no sākuma jānoskaidro, ko Rīgas dome vēlas un tad uzdot izpilddirektoram slēgt
līgumu?
M.Bojārs paskaidro, ka Rīgas domē arī ir iekšējas reozrganizācijas. Ar Rīgas domi esmu
sazinājies es un Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Antiņa. Rīgas dome ir gatava līgumu
slēgt un precizēt jautājumus, iebildumu nav, ar Rīgas domes Izglītības pārvaldi ir saskaņots.
G.Sušiņina papildina, ka šis ir pirmais domes lēmums, otrais būs no Rīgas puses.
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam slēgt vienošanos pie 2018.gada
23.oktobrī starp Mārupes novada domi un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentu noslēgtā līguma Nr.DIKS-18-2492-lī vai (atkarībā no Rīgas domes
piedāvājuma) slēgt jaunu līgumu ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamentu par norēķinu kārtību par Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem profesionālās ievirzes izglītības programmu nodrošināšanā,
nosakot, ka:
1.1. Mārupes novada pašvaldība nodrošina līdzfinansējuma apmaksu 100% apmērā
audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm un sedz līdzfinansējuma daļu 50% apmērā
audzēkņiem, kuri deklarēti Mārupes novada (Mārupes pagasta, Babītes pagasta un
Salas pagasta) administratīvajā teritorijā, bet nav no daudzbērnu ģimenēm;
1.2. Līguma noteikumi piemērojami no 2021.gada 1.septembra un līguma darbības laiks
ir uz nenoteiktu laiku.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 23.janvāra
lēmumu “Par līdzfinansējuma profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei”
(protokols Nr. 10, 42.§).
3. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes 2018.gada 26.septembra lēmumu
“Nr.23 “Par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguves līdzfinansēšanu Rīgas
pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs daudzbērnu ģimenēm”.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.36
Par Mārupes novada pašvaldības Babītes
Kultūrizglītības centra nolikuma apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt Babītes Kultūrizglītības centra nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Babītes Kultūrizglītības centra amatu sarakstu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
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3. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības kultūrizglītības centra nolikumu,
kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 28.jūnija lēmumu
(protokols Nr. 10, 42.§).
Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lapām
Nr.37
Par Mārupes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2021
"Par Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 10
"Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"
atzīšanu par spēku zaudējušiem" apstiprināšanu
Ziņo M.Bojārs
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2021 "Par Babītes novada pašvaldības domes
2021. gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 "Par kārtību, kādā Babītes novada
pašvaldība līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei" atzīšanu par spēku zaudējušiem" (skat. pielikumu).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.20/2021 "Par Babītes novada pašvaldības domes 2021.
gada 28. aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 "Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība
līdzfinansē licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei" atzīšanu par spēku zaudējušiem" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas saistošos
noteikumus Nr.20/2021 "Par Babītes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. aprīļa
saistošo noteikumu Nr.10 "Par kārtību, kādā Babītes novada pašvaldība līdzfinansē
licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"
atzīšanu par spēku zaudējušiem" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām
Nr.38
Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt
palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā
Ziņo M.Bojārs
A.Puide interesējas,vai pašvaldībai šobrīd ir brīvas platības, ja ir, tad kāds ir kārtas numurs,
jo daudz ir rindā gaidītāju.
M.Bojārs dara zināmu, ka tāds saraksts līdz šim nav, tāds tiek veidots. No sākuma dzīvoklis
jāatrod un jāsagatavo, lai persona tur var dzīvot.
A.Ence papildina, ka ir divi varianti - vai nu pašvaldība piešķir dzīvojamo platību, vai
pašvaldība apmaksā personai īres izdevumus, ja īrē dzīvojamo platību privātā telpā.
N.Orleāns interesējas, kad būs gatavs saraksts?
M.Bojārs dara zināmu, ja šāds saraksts būs jāveido, tad tas tiks veidots.
A.Ence papildina, ka ar šiem jautājumiem nodarbojas Sociālais dienests kopā ar Pašvaldības
īpašumu pārvaldi.
A.Puide - ja nolemjam sniegt palīdzību, vai tiešām vajag lemjošās daļas 2.punktu – iekļaut
registrā un izsniegt kārtas numuru augošā secībā?
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G.Sušiņina precizē, ka šādas rindas tiek veidotas. Es nezinu, cik personas ir rindā. Pēc likuma
no sākuma ir jāiekļauj rindā, jo reāli piešķirt dzīvokli var tikai rindā esošām personām. Ir
aptuveni pusgads pirms persona var noslēgt līgumu. Ja persona ir pirmā šajā saraksā, tad
personai uzreiz drīkst sākt piedāvāt brīvās dzīvojamās telpas izvēlei. Kad izvēlas, tad var virzīt
uz domes sēdi par reāla īres līguma noslēgšanu, nomas maksas apstiprināšanu un termiņa
noteikšanu.
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atzīt [...], personas kods [...], par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2. Pašvaldības īpašumu pārvaldei iekļaut [...], personas kods [...], palīdzības reģistrā ar
atbilstošu kārtas numuru augošā secībā.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1a, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:

Nr.39.1
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Dzēst [...], personas kods [...], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 752.87 euro
(septiņi simti piecdesmit divi euro un 87 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 560.99
euro (pieci simti sešdesmit euro un 99 centi) par nekustamo īpašumu Pērses ielā [...],
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. [...], kas izveidojies no
2012.gada līdz 2013.gadam.
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 2 (divām) lapām
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Nr.39.2
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Dzēst [...], personas kods [...], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 19.04 euro
(deviņpadsmit euro un 4 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 9.01 euro (deviņi euro
un 1 cents).
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 2 (divām) lapām
Nr.39.3
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas un soda naudas dzēšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 3 (Normunds Orleāns, Andris Puide, Aivars Osītis),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Dzēst SIA “[...]”, reģistrācijas Nr. [...], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 10.25
euro (desmit euro un 25 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 4.10 euro (četri euro
un 10 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 2 (divām) lapām
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Nr.39.4
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma
naudas dzēšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 2 (Normunds Orleāns, Aivars Osītis),
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Dzēst SIA “[...]”, reģistrācijas Nr. [...], nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu
1264.49 euro (viens tūkstotis divi simti sešdesmit četri euro un 49 centi) un ar to saistīto
nokavējuma naudu 289.00 euro (divi simti astoņdesmit deviņi euro un 00 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 2 (divām) lapām
Nr.40
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav,
„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

1067,83

598,95

960,74
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1067,83 960,74

Iesniedzēja
līdzfin. ūdens,
EUR

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācija,
EUR

[...]

598,95

Pašvaldības
līdzfin. ūdens,
EUR

2

[...]

Adrese
Forstu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Gaujas ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167

Pašvaldības
līdzfin.
kanalizācija
EUR

Īpašnieks

Tāme ūdens,
EUR

Nr.
1

Tāme
kanalizācija,
EUR

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām:

0,00

0,00 0,00

3

[...]

4

[...]

5

[...]

6

[...]

7

[...]

8

[...]

9

[...]

10

[...]

11

[...]

12

"[...]",
dzīvokļu
īpašnieku
biedrība

13

[...]

14

[...]

15

[...]

16

[...]

17

[...]

18

[...]

19

[...]

Gruntes ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Jelgavas ceļš [...],
Tīrainē, Mārupes
nov., LV-2167
Jelgavas ceļš [...],
Tīrainē, Mārupes
nov., LV-2167
Mārupītes gatvē
[...] Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Mārupītes gatvē
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Mārupītes gatvē
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Mārupītes gatvē
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Meža ielā [...],
Jaunmārupē,
Mārupes nov., LV2166
Miķeļa ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
[...], Mārupe,
Mārupes nov., LV2167
Neļķu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Pērses ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Puķu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Rītausmas ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Strazdu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
"[...]", Mārupes
nov., LV-2167
"[...]", Vētras,
Mārupes nov., LV2167

1075,09

1075,09

0,00

1915,73

0,00

1915,74

0,00

3831,47
1967,16

1356,41

983,58 678,20

983,58 678,21

820,68

940,17

820,68 940,17

0,00 0,00

907,80

907,80

0,00

1140,43

1140,43

0,00

1756,32

1756,32

0,00

907,80

907,80

0,00

1706,40

981,92

1706,40 981,92

0,00 0,00

1353,69

676,84

676,85

1706,40

1706,40

0,00

762,60

665,50

1091,42

762,60 665,50

0,00 0,00

1091,42

0,00

1422,05 717,53

0,00 0,00

1254,17

1254,17

0,00

1017,01

1017,01

0,00

1422,05

717,53

47

20

[...]

21

[...]

22

[...]

23

[...]

24

[...]

25

[...]

26

[...]

27

[...]

28

[...]

29

[...]

30

[...]

31

[...]

32

[...]

33

[...]

34

[...]

35

[...]

36

[...]

37

[...]

Vienības gatvē
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Ziediņu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Zieduklēpju ielā
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
"[...]", Mārupes
nov., LV-2167
"[...]", Mārupes
nov., LV-2167
Brūkleņu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Daugavas ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Dikļu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Krones ielā [...]- 1,
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Krones ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Liliju ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Mārupītes gatvē
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Miķeļa ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Narcišu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
"[...]", Mārupes
nov., LV-2167
Vecozolu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Vecozolu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
"[...]", Vienības
gatve [...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167

1820,14

1820,14

0,00

1293,19

1293,19

0,00

1205,77

738,10

1205,77 738,10

0,00 0,00

1353,69

722,37

1353,69 722,37

0,00 0,00

1419,33
2157,43

1419,33

0,00

2157,43

0,00

1677,97

1084,16

1677,97 1084,16

0,00 0,00

1649,53

715,11

1649,53 715,11

0,00 0,00

824,47

824,46

824,47

824,46

3297,86

707,85

1312,85

707,85 1312,85

0,00 0,00

2215,51

2215,51

0,00

726,30

726,30

0,00

1837,39

1837,39

0,00

1340,38 780,45

0,00 0,00

1542,29

0,00

1542,30 832,48

0,00 0,00

1340,38

780,45

832,48
3084,59

519,84
2079,39
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173,28

38

[...]

39

[...]

40

[...]

41

[...]

42

[...]

43

[...]

44

[...]

45

[...]

46

[...]

47

[...]

48

[...]

49

[...]

50

[...]

51

[...]

52

[...]

53

[...]

"[...]", Vienības
gatve [...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
"[...]", Vienības
gatve [...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Avotu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Katrīnmuižas ielā
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Mārupītes gatvē
[...], Mārupē,
Mārupes nov., LV2167
Mēmeles ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Ošlejas [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Zeltiņu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Zeltiņu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Braslas ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Kokles ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Mauriņu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
Pīlādžu ielā [...],
Jaunmārupē,
Mārupes nov., LV2166
"[...]", Vētrās,
Mārupes nov., LV2167
Silnieku ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167
KOPĀ:

519,85

173,28

519,85

173,29

936,84

936,84

0,00

1262,64

1262,64

0,00

798,9

798,90

0,00

3131,48

1875,00

1256,48

1098,68

709,06

1098,68 709,06

0,00 0,00

1083,25

895,40

1083,25 895,40

0,00 0,00

877,55

675,18

877,55 675,18

0,00 0,00

1125,6

1125,60

0,00

1167,65

1167,65

0,00

1161,00

1161,00

0,00

1639,25

747,78

2121,13

982,52

68220,7
5

819,62 373,89

0,00 0,00

819,63 373,89

0,00 0,00

530,28

715,11

16969,65

1590,85

982,52 715,11

0,00 0,00

61544,22 16291,44

6676,53 678,21

2. Atteikt piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām:
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Nr.p.k.

Reģ.nr.

Vārds, Uzvārds

Adrese

Konstatētā neatbilstība

1

1/2-5/210

[...]

Dreimaņu ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167

2

1/2-5/113

[...]

"[...]", Mārupes
nov., LV-2166

3

1/2-5/178

[...]

Kokles ielā [...],
Mārupē, Mārupes
nov., LV-2167

Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam
- pa ielu vai ceļu gar nekustamo īpašumu
nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai
tā izbūve nav tehniski, tiesiski vai
ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam
- pa ielu vai ceļu gar nekustamo īpašumu
nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas vads, vai
tā izbūve nav tehniski, tiesiski vai
ekonomiski pamatota.
Neatbilst Saistošo noteikumu 3.2 punktam
- pa ielu vai ceļu gar nekustamo īpašumu
nav izbūvēts (nav plānots) maģistrālais
ūdensapgādes vads.

3. Atzīt Mārupes novada domes 2021.gada 21.jūnija lēmuma Nr. 8 (sēdes protokols Nr. 9)
1.punktu daļā par [...] un [...] par spēku zaudējušu.
4. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai nosūtīt katram šī lēmuma
adresātam lēmuma norakstu, kas attiecas uz konkrēto iesniedzēju 40 (četrdesmit) darba
dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, vienlaikus 1. punktā minētajām personām
nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un izlietošanas
kārtību.
5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā
rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lapām
Nr.41
Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam
projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo D.Žīgure
N.Orleāns norāda, ka iedzīvotāji vēlas “zaļu” Mārupi, bet neviena teritorija netiek pārveidota
par zaļo teritoriju. Ir vajadzīgi parki.
A.Ence vērš uzmanību, ka ar šo lēmumu projekts tiek nodots publiskai apspriešanai, ikvienam
ir tiesības iesniegt savus priekšlikumus un izteikt viedokli.
D.Žīgure papildina, ka ir arī dabas teritorijas karte, uzmanība jāpievērš vadlīnijām.
N.Orleāns interesējas, kāds būs iedzīvotāju pieaugums ar šādu plānojumu?
D.Žīgure dara zināmu, ka par iedzīvotāju skaitu ir veikta demogrāfiskā izpēte. Līdz
2040.gadam kopumā varētu būt 45 000 iedzīvotāji.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Nodot iesniegto Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam
projektu publiskajai apspriešanai.
2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 30 dienas.
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3. Paziņojumu par pieņemto lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī publicēt tuvākajā
vietējā laikraksta „Mārupes vēstis” numurā.
4. Lēmumu par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam
nodošanu publiskai apspriešanai piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada interneta vietnē
www.marupe.lv.
5. Informēt Rīgas plānošanas reģionu par pieņemto lēmumu un atzinuma sniegšanas
nepieciešamību.
6. Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.42
Par projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2021” iesniegto projektu īstenošanas
termiņa pagarināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt nolikumā “Projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2021” “Par tiesībām slēgt
līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai”, kas
apstiprināts ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.6 (prot.
Nr.21) šādus grozījumus:
1.1. Nolikuma 7. un 48.punktā aiz vārda “līdz”, vārdus un skaitļus “2021.gada
1.novembrim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2022.gada 1.aprīlim”;
1.2. Nolikuma 46.punktā aiz vārda “līdz”, vārdus un skaitļus “2021.gada 30.novembrim”
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2022.gada 30.aprīlim”;
1.3. Nolikuma 1. un 2. pielikuma 3.punktā aiz vārda “līdz”, vārdus un skaitļus
“2021.gada 1.novembrim” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “2022.gada 1.aprīlim”.
2. Attīstības un plānošanas nodaļai par šī lēmuma 1.punktā noteiktajiem grozījumiem
informēt projektu konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2021” dalībniekus.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas
Nr.43
Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
N.Orleāns interesējas, vai varam balsot atsevišķi par komisijas locekļiem?
A.Ence norāda, ka visus šos cilvēkus ir izvirzījušas kaut kādas institūcijas, mums nav iespēja
apstrīdēt šo institūciju izvirzītos cilvēkus.
G.Sušiņina precizē, ka saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem, komisiju izveido
pašvaldības dome, tas arī ir noteikts likumā Par pašvaldībām.
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” 3 (Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ilze
Bērziņa), „atturas” 4 (Guntis Ruskis, Andris Puide, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
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Izveidot uz Mārupes novada pašvaldības domes pilnvaru laiku Medību koordinācijas
komisiju šādā sastāvā:
1.1. Komisijas priekšsēdētājs - Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Nikolajs
Antipenko;
1.2. Komisijas locekļi:
1.2.1. Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Ivars Punculis;
1.2.2. Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists Jānis Buza;
1.2.3. SIA “Rīgas meži” Tīreļu mežniecības mežzinis Andris Greidāns;
1.2.4. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvaldes
Kontroles un uzraudzības daļas Vecākais inspektors Ainārs Naglis;
1.2.5. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālā virsmežniecības Babītes nodaļas
vecākais mežzinis Andris Veidemanis;
1.2.6. Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvis Guntars Reika;
1.2.7. Biedrības “Mednieku klubs “Mārupes bebrs” valdes priekšsēdētājs Jānis
Skapsts.
2. Apstiprināt Medību koordinācijas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

1.

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām
Nr.44
Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības institūciju darba samaksas
un sociālo garantiju nolikumā
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Mārupes novada pašvaldības institūciju darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada
29.septembra lēmumu Nr.75 (sēdes protokols Nr.11) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt nolikumu ar 4.18.punktu šādā redakcijā:
“4.18. Darbinieks, izņemot fiziskā darba veicējus, var saņemt speciālo piemaksu par
pašvaldības institūcijai būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu
īstenošanu. Speciālās piemaksas apmērs nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktos
robežlielumus. Šādu darbinieku īpatsvars nepārsniedz piecus procentus no attiecīgajā
iestādē nodarbināto Darbinieku skaita. Speciālo piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot
tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi pusgadā”.
1.2. Svītrot nolikuma 9.3.3 apakšpunktu.
1.3. Svītrot nolikuma 9.3.4 apakšpunktu.
1.4. Svītrot Nolikuma 9.5 punkta otrā teikuma vienību “, ja Darbinieks atbilst 9.3 punkta
prasībām”.
1.5. Papildināt nolikumu ar 10.2.1punktu šādā redakcijā:
“2021.gadā, piemērojot Nolikuma 7.5 punktu tajās pašvaldības iestādēs, kuru darbinieki
uz novērtēšanas perioda sākumu joprojām atrodas darba tiesiskajās attiecībās ar
pašvaldības izpilddirektoru, tiešā vadītāja pienākumus visos gadījumos pilda iestādes
vadītājs, un iestādes vadītāja (darba devēja) pienākumus pilda pašvaldības
izpilddirektors.”
2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Mārupes novada pašvaldības
institūciju darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma konsolidētu versiju.
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3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai iepazīstināt
Mārupes novada pašvaldības darbiniekus ar Mārupes novada pašvaldības institūciju
darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma grozījumiem un nodrošināt tā konsolidētas
versijas pieejamību.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas
Nr.45
Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības iekšējā audita nolikumā
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira
Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis
Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Izdarīt Mārupes novada pašvaldības iekšējā audita nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes
novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.44 (sēdes protokols Nr.9)
šādus grozījumus:
1.1. Nolikuma 3.punktā vārdu “izpilddirektors” aizstāt ar vārdiem “domes
priekšsēdētājs” attiecīgā locījumā.
1.2. Nolikumu papildināt ar 231.punktu šādā redakcijā:
“231. Darbinieku un amatpersonu tiesības un pienākumi:
231.1. Pašvaldības institūcijas darbinieks vai amatpersona saņem saistošu iekšējā
auditora pieprasījumu darba elektroniskajā pastā vai dokumentu vadības sistēmā Doc logix
“iekšējā sarakstē”.
231.2. Saņemot iekšējā auditora pieprasījumu, darbinieks vai amatpersona atbildi uz to
sniedz vienas darba dienas laikā. Atbildi sniedz tieši, nepastarpināti, tās saturu iepriekš
nesaskaņojot ar tiešo vadītāju, iestādes vadītāju, izpilddirektoru un citām augstāk stāvošām
amatpersonām.
231.3. Ja atbildi uz iekšējā auditora pieprasījumu objektīvu apsvērumu dēļ nav
iespējams sniegt vienas darba diena laikā, darbinieks vai amatpersona par to nekavējoties
informē iekšējo auditoru tādā pašā veidā, kādā saņēma pieprasījumu, un norāda plānoto
pieprasījuma izpildes termiņu.
231.4. Sniedzot atbildi iekšējam auditoram, darbinieks vai amatpersona atbild par to,
ka nododama informācija netiek sagrozīta, labota vai papildināta. Ja darbinieks vai
amatpersona konstatē nododamajā informācijā acīmredzamus trūkumus, viņš ir tiesīgs par to
atsevišķi informēt iekšējo auditoru, kā arī amata pienākumu ietvaros veikt nekavējošas
darbības konstatēto trūkumu novēršanai normatīvajos aktos un pašvaldības domes noteiktā
kārtībā, to saskaņojot ar tiešo vadītāju.”
2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Mārupes novada pašvaldības
iekšējā audita nolikuma konsolidētu versiju.
3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai iepazīstināt
Mārupes novada pašvaldības darbiniekus ar Mārupes novada pašvaldības iekšējā audita
nolikuma grozījumiem un nodrošināt tā konsolidētas versijas pieejamību.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
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Nr.46
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.21/2021
"Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju
saņemšanai" apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2021 "Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai" (skat. pielikums).
Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.21/2021 "Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo
dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai" un to paskaidrojuma rakstu triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas
publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām
Nr.47
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.22/2021
"Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu" apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.22/2021 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
izdošanu "
Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.22/2021 "Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas
izdošanu " un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un
atzinuma sniegšanai.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas
publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lapām
Nr.48
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.23/2021
"Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu"
apstiprināšanu
Ziņo G. Sušiņina
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
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Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

3.

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.23/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu" (skat. pielikums).
Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.23/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā
pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas
publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām
Nr.49
Par Mārupes novada pašvaldības policijas un
Salas un Babītes pagastu pārvaldes reorganizāciju
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,
Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Reorganizēt Mārupes novada pašvaldības policiju un Salas un Babītes pagastu pārvaldi,
pārceļot no Salas un Babītes pagastu pārvaldes struktūras Mārupes novada pašvaldības
policijas struktūrā Administratīvo inspekciju un Sabiedriskās kārtības daļu.
2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības policijas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr.1,
un noteikt, ka tā 21.un 22.punkts stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
3. Veikt Salas un Babītes pagastu pārvaldes nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada
pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu Nr.52 (sēdes protokols Nr.6), šādas
izmaiņas, kuras stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī:
1.1.Svītrot nolikuma 7.2 un 7.3 apakšpunktu;
1.2.Svītrot nolikuma 8.6 un 8.7 apakšpunktu;
1.3.Svītrot nolikuma 13.2 un 13.3 apakšpunktu;
1.4.Svītrot nolikuma 18. un 19.punktu.
4. Apstiprināt reorganizētās Mārupes novada pašvaldības policijas amatu sarakstu saskaņā
ar pielikumu Nr.2 un pielikumu Nr.3.
5. Lai nodrošinātu šā lēmuma 1.- 4.punktu izpildi, pārcelt ar 2022.gada 1.janvāri sekojošās
amata vietas no Babītes un Salas pagastu pārvaldes uz Mārupes novada pašvaldības
policiju:
5.1. Administratīvās inspekcijas vadītājs (profesijas kods 1213 23), 1 amata vieta, Sabiedriskās kārtības daļas vadītājs (profesijas kods 1213 23), 1 amata vieta;
5.2. Administratīvās inspekcijas inspektors (profesijas kods 3119 32), 2 amata vietas Sabiedriskās kārtības daļas Administratīvais inspektors (profesijas kods 3119 32)
5.3. Sabiedriskās kārtības daļas sargs (profesijas kods 1211 50), 1 amata vieta Sabiedriskās kārtības daļas Administratīvais inspektors (profesijas kods 3119 32);
5.4. Sabiedriskās kārtības daļas sargs (profesijas kods 5412 01), 12 amata vietas Sabiedriskās kārtības daļas Administratīvais inspektors (profesijas kods 3119 32).
6. Lai izpildītu šā lēmuma 5.punktu:
6.1. Pašvaldības izpilddirektoram informēt darbiniekus, kuri Salas un Babītes pagastu
pārvaldē ieņem lēmuma 5.punktā norādītos amatus, Darba likumā noteiktajā kārtībā
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par darba vietas pārcelšanu uz Mārupes novada Pašvaldības policiju ar 2022.gada
1.janvāri;
6.2. Mārupes novada pašvaldības policijas priekšniekam Darba likumā noteiktajā kārtībā
līdz 2021.gada 31.decembrim noslēgt darba līgumus ar tiem darbiniekiem, kuri
ieņem šā lēmuma 5.punktā norādītos amatus saskaņā pielikumu Nr.2.
7. Šā lēmuma 5.punktā noteiktā amata vietu pārcelšana noslēdzas ar darba līguma
noslēgšanas brīdi lēmuma 6.2.punkta kārtībā.
8. Ar 2022.gada 1.janvārī likvidēt Salas un Babītes pagastu pārvaldē šā lēmuma 5.punktā
norādītās amata vietas, kuru pārcelšana nav noslēgusies lēmuma 6.2.punkta kārtībā.
9. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pašvaldības policijas nolikumu, kas
apstiprināts ar Mārupes novada domes 2016. gada 27.aprīļa lēmumu Nr.45 (sēdes prot.
Nr.6), izņemot šī nolikuma pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2, kuri ir spēkā un
piemērojami līdz jaunu pakāpju atšķirības zīmju un to piešķiršanas noteikumu
apstiprināšanas brīdim.
10. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra
lēmumu Nr.70 (sēdes protokols Nr.11).
11. Pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam nodrošināt, ka līdz 2021.gada
31.decembrim tiek organizēta Darba likumā paredzēto darbību veikšana darba tiesisko
attiecību saglabāšanai, grozīšanai vai izbeigšanai pielikumā Nr.1 paredzētajā kārtībā
saskaņā ar amatu sarakstu atbilstoši pielikumam Nr.2 un pielikumam Nr.3.
Lēmums protokola pielikumā uz 14 (četrpadsmit) lapām
Nr.50
Par Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā
Ziņo A.Ence
A.Osītis norāda, ka mans ierosinājums par Anastasijas Savčukas iecelšanu par Administrtaīvās
komisijas vadītāja vietnieci ir noraidīts. Viņa pati bija piekritusi ieņemt šo amatu. A.Savčuka
ir cilvēks ar atbilstošu izglītību, var pārstāvēt pašvaldību un komisiju tiesā, kad tas
nepieciešams. Finanšu komitejas sēdē D.Štrodaha teica, ka uz tiesu viņa nedosies. Vai tiešām
jālaiž garām iespēja apstiprināt cilvēku ar spējām?
A.Ence norāda, ka pats Finanšu komitejā redzēju, ka A.Savčukas lēmumos bija kļūdas un tādas
ir bijušas daudz. Ja nelasa likumu un gatavo saistošos noteikumus, tas nav labi. Kurš iepriekš
bija šīs komisijas priekšsēdētāja vietnieks?
I.Dūduma dara zināmu, ka iepriekš nav bijis vietnieks.
A.Osītis izsaka viedokli, ka šā brīža Administratīvās komisijas priekšsēdētājs īsti atbilstošs
amatam nav.
N.Orleāns papildina, ka A.Kirillovam nav arī visai laba veselība. Varbūt vajag viņu pasaudzēt?
J.Kazaks jautā D.Štrodahai – kāda ir motivācija, kāpēc piekrītat būt par vietnieci?
D.Štrodaha informē, ka ir liela pieredze šajā darbā, mēs visi neesam juridskie speciālisti.
Komisijai nekad nav bijis vietnieks, vienmēr tikām galā. Šis ir pirmais sasaukums, kur izlēma,
ka vajag vietnieku. Tās funkcijas būtu – vadīt sēdi, ja A.Kirillovs saslimst un to es māku darīt
labi. Andrejs ļoti labi novadīja sēdes, es pat neatceros, kad lieta nonāca līdz tiesai.
I.Punculis papildina, ka nav nekas ne pret vienu kandidātu. Par pārstāvniecību tiesā – iepriekš
apstiprinājām Kultūras nama nolikumu, kur rakstits, ka vadītājs, ja nepieciešams, pārstāv arī
tiesā, un tad šādu jautājumu par pārstāvēšanu tiesā nebija.
Audioieraksts 3h:46m:40s
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” 3 (Aivars Osītis, Normunds Orleāns, Ilze
Bērziņa), „atturas” 3 (Guntis Ruskis, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
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Iecelt Administratīvās komisijas locekli Daci Štrodahu par Administratīvās komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas
Plkst.13:44 deputāts A.Osītis tehnisku iemeslu dēļ pamet sedes tiešsaisti
un turpmākajā balsojumā nepiedalās.
Nr.51
Par Mārupes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu
Mārupes novada Vēlēšanu komisijā
Ziņo A.Ence
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Ievēlēt par Mārupes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Mairitu Zivtiņu, p.k. [...].
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai:
2.1. nodrošināt Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga apliecības
sagatavošanu un izsniegšanu Mārupes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai
Mairitai Zivtiņai;
2.2. paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās
sastāvu Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu komisiju iecirkņa likuma 10.panta
piektajā daļā noteiktajā kārtībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:

Nr.52
Par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu
Ziņo A.Ence
I.Bērziņa aicina atbalstīt vēlētāju grupu izvirzītos kandidātus.
Notiek balsošana.
Plkst.14:00 tiek izsludināts pārtraukums.
Plkst.14:15 tiek turpināta domes sēde.
Balsojuma rezultāti ir sekojoši:
Vārds
Uzvārds
Ilze
Aija
Ilona
Ineta
Anete
Sarmīte

Bērziņa
Vargule
Pelša
LasumaLasmane
Freimane
Biša

Personas kods
[...]
[...]
[...]
[...]

„par”
5
17
17
15

[...]
[...]

14
5
57

Balsu skaits
„pret”
„atturas”
1
9

2

1

1
1

2
10

Jolanta
Līga

Ivanova
Ģīle

[...]
[...]

18
17
Kopā:

Atbilstoši Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanas komisiju iecirkņu likuma 5.panta
pirmajai daļai un 6.pantam, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam un
ņemot vērā balsošanas rezultātus, atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs
Antipenko, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav,
„atturas” 2 (Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt, ka par Mārupes novada vēlēšanu komisijas locekļiem ievēlēti:
1.1. Aija Vargule, personas kods [...];
1.2. Ilona Pelša, personas kods [...];
1.3. Ineta Lasuma-Lasmane, personas kods [...];
1.4. Anete Freimane, personas kods [...];
1.5. Jolanta Ivanova, personas kods [...];
1.6. Līga Ģīle, personas kods [...].
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai:
2.1. nodrošināt Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga apliecības
sagatavošanu un izsniegšanu 1.punktā minētajiem Mārupes novada Vēlēšanu
komisijas locekļiem;
2.2. paziņot Centrālajai vēlēšanu komisijai par vēlēšanu komisijas izveidošanu un tās
sastāvu Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu komisiju iecirkņa likuma
10.panta piektajā daļā noteiktajā kārtībā.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām
Nr.53
Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra saistošo noteikumu
Nr.14/2021 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas
funkcijas īstenošanas kārtība” precizēšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis),
„pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.
3.
4.

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra saistošos
noteikumus Nr.14/2021 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība” jaunā, precizētā redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
Saistošos noteikumus elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.

Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lapām
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Nr.54
Par nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, kadastra Nr.8076 003 0349 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8076 003 0465 daļas aptuveni [...] ha platībā atsavināšanas atlīdzības apstiprināšanu
Ziņo G.Sušiņina
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Ilze Bērziņa),
„pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, kadastra Nr.8076 003 0349 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003
0465 aptuvenai daļai [...]ha platībā atlīdzību 9,31 euro apmērā par vienu kvadrātmetru.
2. Ierosināt nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes nov., kadastra
Nr.8076 003 0349 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0465 daļas [...]ha
platībā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām par pirkuma summu 9,31 euro apmērā par
vienu kvadrātmetru, pieņemot, ka provizoriski kopsummā atsavināšanas atlīdzība par
atsavināmo daļu var sastādīt 19 748 euro, ar mērķi veikt pašvaldības autonomo funkciju
saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu.
3. Ierakstīt atzīmi Mārupes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1284 par aizliegumu
atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes
pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0349 bez Mārupes novada pašvaldības
piekrišanas.
4. Piekrist nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, kadastra Nr.8076 003 0349, īpašuma tiesību pārejas no [...], personas kods [...],
(4427/13305 domājamās daļas) vienas pašas vai kopā ar SIA” [...]”, reģ. Nr. [...],
(8878/13305 domājamās daļas) uz SIA “[...]”, reģ.Nr. [...], reģistrācijai Mārupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1284.
5. Pieņemt zināšanai, ka pēc īpašuma tiesību pārejas reģistrācijas Mārupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1284 SIA “[...]”, reģ.Nr. 4[...], patstāvīgi un par saviem
līdzekļiem sešu mēnešu laikā veic darbības atsavināmā zemes gabala [...]ha platībā
uzmērīšanai un atdalīšanai no nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”,
Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0349, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8076 003 0465.
6. Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt ar SIA
“[...]”, reģ.Nr. [...] (vai kopā ar kopā ar SIA” [...]”, reģ. Nr. [...]) pirkuma līgumu un veikt
darbības īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz Mārupes novada pašvaldības
vārda uz atsavināmo zemes gabalu [...]ha platībā pēc tam, kad tas tiks kadastrāli uzmērīts
un atdalīts no nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes pagasts,
Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0349, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8076 003 0465, saskaņā ar šī lēmuma 5.punktu.
7. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, kas
radīsies saistībā ar īpašuma tiesību uz nekustamā īpašuma Kalnciema iela 180 “Kalniņi”,
Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0349 zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8076 003 0465 daļu [...] ha platībā (vairāk vai mazāk cik izrādīsies pie zeme
iemērīšanas dabā) nostiprināšanu zemesgrāmatā, kā arī ar atzīmes nostiprināšanu un
piekrišanu došanu saskaņā ar lēmuma 3.un 4.punktu.
8. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai informēt par pieņemto lēmumu [...],
personas kods [...], un SIA” [...]”, reģ. Nr. [...], kā arī nodrošināt atzīmes par aizliegumu
atsavināt un apgrūtināt nekustamo īpašumu Kalnciema iela 180 “Kalniņi”, Mārupes
pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0349 bez Mārupes novada pašvaldības
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piekrišanas ierakstīšanu uz Mārupes novada pašvaldības vārda Mārupes pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1284 nekavējoties pēc šī lēmuma pieņemšanas.
Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām
Nr.55.1
Par zemes gabala iegūšanu īpašumā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Guntis
Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa,
Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.55.2
Par zemes gabala iegūšanu īpašumā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Uģis
Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām

Nr.55.3
Par zemes gabala iegūšanu īpašumā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Uģis
Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.55.4
Par zemes gabala iegūšanu īpašumā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Uģis
Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.55.5
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā Kāpu ielā [...], Piņķos
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Uģis
Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.55.6
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā Kāpu ielā [...], Piņķos
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Uģis
Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Aptiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām

Nr.55.7
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā Lielupes ielā [...], Piņķos
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Uģis
Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.55.8
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Uģis
Šteinbergs, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.55.9
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā
Ziņo V.Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Uģis Šteinbergs), „pret” nav, „atturas” 4 (Ilze Bērziņa, Jānis Lībietis, Jānis
Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Nr.56
Par piemaksu noteikšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem
par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas
slimības uzliesmojumu
Ziņo A.Ence
M.Bojārs norāda, ka tabula tiks papildināta ar trešo aili - kuros riskos ir bijuši un par to ir
maksāts. Ar policijas priekšnieku ir izrunāts, tā vienojāmies.
A.Puide izsaka viedokli, ka piemaksas vajag, bet mani mulsina kritēriji, vai ar vadību kritēriji
ir saskaņoti? Un vai tiešām personas, ar kurām ir saskarsmē, ir saucamas par klientiem? Kā
arī - policists nemaz nedrīskt tuvoties personai tuvāk par diviem metriem, kur nu vēl ilgstoši.
A.Ence papildina, ka aizturēšanas brīdis ir fiziskais kontakts tuvāk par diviem metriem. Par
formulējumu “klients”, tur ir vienkārši – vārds persona.
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Jānis Lībietis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem katru mēnesi periodā no
2021.gada 11.oktobra līdz 2022.gada 11.janvārim piemaksu 75% apmērā no darbiniekam
noteiktās stundas algas likmes atbilstoši aizpildītajai darba laika uzskaites tabulai
(pielikumā) par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19
infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu.
2. Lēmuma 1.punkta izpildei noteikt šādu kārtību:
2.1.Kritēriji, kas tiek ņemti vērā policijas darbinieki darba pienākumu pildīšanas laikā:
2.1.1.ir tiešā saskarsmē ar personu;
2.1.2.nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši atrodas tuvāk par diviem metriem no personas;
2.1.3.darba pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē;
2.1.4.ir pakļauti paaugstinātai iespējai inficēties;
2.1.5.atrodas tiešā saskarsmē un kontaktējas ar lielu skaitu personu, kuru veselības
stāvoklis nav zināms;
2.2.Policijas vecākais inspektors (maiņas vecākais), katru maiņu aizpilda šī lēmuma
1.punktā minēto tabulu un pēc katras dežūrmaiņas savu un savas maiņas darbinieku
aizpildītas un parakstītas tabulas iesniedz Policijas lietvedības inspektoram;
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2.3.Policijas lietvedības inspektors pārbauda policijas darbinieka veikto uzskaiti,
aprēķina nostrādāto darba stundu paaugstināta riska apstākļos kopskaitu, un nodod
saskaņošanai Policijas priekšniekam. Darba stundu uzskaiti veic ar soli 30 minūtes.
3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai sagatavot un iesniegt
pieteikumu atbildīgajai ministrijai par piemaksām saistīto izdevumu segšanu no valsts
budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski
nepieciešamajam apmēram.
4. Uzdot Policijas priekšniekam nodrošināt kontroli par šī lēmuma izpildi.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām
Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.14:50.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs paziņo, ka komiteju sēdes notiks 2021.gada 16.novembrī,
plkst.09:00; 11:00; 15:00. Domes sēde notiks 2021.gada 24.novembrī, plkst.10:00.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs:

/paraksts/

Andrejs Ence

Centrālās administrācijas
Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas
domes sekretāre

/paraksts/

Kristīne Štrāla

Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 1.novembrī.
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