DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.16
Tiešsaistē
Mārupes novadā

2021.gada 22.decembrī

Sēde sasaukta un atklāta plkst.10:00
Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence
Sēdē piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga
Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide,
Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Jānis Lībietis.
Sēdē nepiedalās deputāta Jānis Kazaks (pamatdarbs).
Sēdē piedalās:
Izpilddirektors Kristaps Ločs,
Centrālās administrācijas vadītāja Elfa Sloceniece,
Juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Sušiņina,
Juristi Linda Liepiņa, Solvita Hiršfelde, Anastasija Savčuka, Jānis Buza, Dāvids Valters,
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča,
Sociālā dienesta vadītāja Una Putniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas zemes ierīcības speciāliste Lauma Erdmane,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Dace Žīgure,
Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administrators
Guntis Pedecs,
Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Kristīna Štrāla,
Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane,
Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons.
Darba kārtības lēmumā Nr.25 “Par atteikumu mainīt nekustamā īpašuma “Mežciems”
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevuma nosacījumus” piedalās Inga Griezne.
Sēdi protokolē Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša.
Plkst. 10.00 zoom platformā reģistrējas deputāti - Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko,
Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis
Vācietis, Ivars Punculis, Dace Štrodaha

Informācijai:
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• Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes ziņojums par
notikušajām aktivitātēm decembrī.
Plkst. 10.30 zoom platformā reģistrējas deputāti Andris Puide un Jānis Lībietis.
• Izpilddirektora ziņojums par saimniecisko darbību decembra mēnesī. Deputāti tiek informēti
par notikušajiem iepirkumiem.
Deputāts Andris Puide interesējas, kas ir galvenā problēma, kādēļ šogad atkal ir problēmas ar
sniega tīrīšanu ziemā, jautājot, kāds ir rīcības plāns nākotnē, lai tas tiktu novērsts.
Izpilddirektors Kristaps Ločs skaidro esošo situāciju, minot, ka galvenā problēma šogad bija
snigšanas apjoms, ar ko uzturētājs nav ticis galā.
Deputāte Ilze Bērziņa uzsver, ka sakārā ar situāciju uz ceļiem ir vairāk jāpievērš uzmanība
komunikācijai ar iedzīvotājiem, lai nerastos pārpratumi.
• Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieka Jura Jēkabsona atskaite par veiktajām
darbībām no 23.11.2021. – 20.12.2021.
Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā sekojošus lēmumprojektus:
Nr.62 Par bez vecāku gādības palikuša bērna atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību
dzīvokļa jautājuma risināšanā un iekļaušanu palīdzības reģistrā.
Nr.63 Par ziedojuma pieņemšanu no SIA “Saliena”, Reģ.Nr.40203032871.
Nr.64 Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.).
Nr.65 Par adreses piešķiršanu Meldrāju iela 14, Vīkuļi, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
Nr.66 Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts
aģentūrai.
Notiek deputātu balsojumu par lēmumprojektu Nr.62, Nr.63, Nr.64, Nr.65 un Nr.66
iekļaušanu sēdes darba kārtībā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns,
Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha,
Gatis Vācietis, Ivars Punculis), (Jānis Lagzdkalns no zoom platformas izgājis, balsojumā
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Iekļaut lēmumprojektus Nr.62, Nr.63, Nr.64, Nr.65 un Nr.66 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 (2 gab.).
2. Par ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu.
3. Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma
“Drapes”, kadastra Nr.8048 008 0054, detālplānojuma teritorijā, Sēbruciemā,
Babītes pagastā, Mārupes novadā.
4. Par adreses piešķiršanu (9 gab.).
5. Par adreses likvidēšanu.
6. Par adreses maiņu.
7. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.).
8. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu.
9. Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu (2 gab.).
10. Par zemes lietošanas mērķa maiņu (3 gab.).
11. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu (2 gab.).
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12. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Anitas ielā 4,
Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
13. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Anitas ielā 12,
Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
14. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. (10 gab.).
15. Par nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni”, Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8048 007 0144) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
16. Par nekustamā īpašuma „Jaunķurbji”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8048 007 0042) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
17. Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030060, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu.
18. Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110
(kad. Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē,
Mārupes pagastā, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma
termiņa pagarinājumu.
19. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rožu iela 33A,
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760121009) teritorijai.
20. Par nekustamā īpašuma „Krastakmeņi”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.8076 009 0288) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
21. Par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760030092) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu
projekta nodošanu publiskai apspriešanai.
22. Par 2021. gada 21. jūnija Babītes novada pašvaldības domes lēmuma “Par Meža ielai
nepieciešamās teritorijas noteikšanu” (protokols Nr. 14, 22.§) atcelšanu.
23. Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo noteikumu
Nr.23 „Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par
spēku zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem “Pūces” (kadastra
Nr.80760071642), “Salacas” (kadastra Nr.80760071643), “Ernesti” (kadastra
Nr.80760071644), “Nāras” (kadastra Nr.80760071645) un “Sīgas” (kadastra
Nr.80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
24. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra
Nr.80760071642), “Salacas” (kadastra Nr.80760071643), “Ernesti” (kadastra
Nr.80760071644), “Nāras” (kadastra Nr.80760071645) un “Sīgas” (kadastra
Nr.80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads teritorijai.
25. Par atteikumu mainīt nekustamā īpašuma “Mežciems” lokālplānojuma izstrādes
darba uzdevuma nosacījumus.
26. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, Mežārēs, Babītes pagastā,
Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 001 1184) nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
27. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, Salas pagastā, Mārupes
novadā, atsavināšanu.
28. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.33/2021"Par augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā”
apstiprināšanu.
29. Par Mārupes novada pašvaldības būvvaldes 2021.gada 25.oktobra lēmumu Nr.2/8/77
"Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu" apstrīdēšanu.
30. Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas
novada pārstāvja nominēšanu.
31. Par Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vides trokšņa
pārvaldības darba grupas pārstāvja nominēšanu.
32. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības komisijas sastāvā un nolikumā
lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā.
33. Par nekustamā īpašuma pieņemšanu dāvinājumā (12 gab.).
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34. Par nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads,
kadastra Nr.8076 006 0114 nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
35. Par nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra
Nr.8076 011 0727 nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu.
36. Par Mārupes novada Babītes, Piņķu, Spilves, Spuņciema, Brīvkalnu, Dzilnuciema,
Egļuciema, Salienas, Mežāres un Liberu ciema ielu apgaismojuma gaismekļu
nomaiņu pret energoefektīvāku LED apgaismojumu.
37. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 35, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra nr. 80760072129) zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses
un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
38. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā.
39. Par finansiālu atbalstu sportistam.
40. Par Babītes novada pašvaldības domes 2012.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.3
“Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no
Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei
privātās
pirmsskolas izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem.
41. Par Mārupes novada pašvaldība domes noteikumu “Par kārtību bērnu reģistrācijai
un uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības
iestādēs” apstiprināšanu.
42. Par 1.klašu atvēršanu 2022./2023.m.g. Mārupes novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēs.
43. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējam.
44. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.35/2021 “Par interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”
apstiprināšanu.
45. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā pēc administratīvi teritoriālās
reformas.
46. Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma
sniegšanas cenrāža apstiprināšanu.
47. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.36/2021 “Par
Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa
izvērtēšanas” apstiprināšanu.
48. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.37/2021"Par atbalstu
sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā" apstiprināšanu.
49. Par jaunu amatu vietu izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte”.
50. Par jaunas amata vietas izveidošanu Babītes mūzikas skolā.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
51. Par administratīvā līguma noslēgšanu par pašvaldības izmaksātā līdzfinansējuma
atmaksu pirmskolas vecuma bērnu izglītības programmas apguvei privātajā izglītības
iestādē.
52. Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu "Iekšējā audita veikšanas kārtība
Mārupes novada pašvaldībā" apstiprināšanu.
53. Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošo 233/6971 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma zemes gabala Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 001 0049, pārdošanas cenas apstiprināšanu un
atsavināšanu par noteikto cenu.
54. Par atļauju savienot amatus Ilmāram Stašulānam.
55. Par grozījumiem Centrālās administrācijas amatu sarakstā.
56. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai.
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57. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “TeleTower”.
58. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas līguma darbības termiņa
pagarināšanu.
59. Par ēkas Bebru ielā 10, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, cenrāža
apstiprināšanu.
60. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.38/2021 “Grozījumi
Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2021
„Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada apvienotā budžeta apstiprināšanu””
pieņemšanu.
61. Par noteikumu “Noteikumi par Mārupes novada pašvaldības iepirkumu plānošanu,
veikšanu un kontroli” izskatīšanu.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
62. Par bez vecāku gādības palikuša bērna atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā un iekļaušanu palīdzības reģistrā.
63. Par ziedojuma pieņemšanu no SIA “Saliena”, Reģ.Nr.40203032871.
64. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.).
65. Par adreses piešķiršanu Meldrāju iela 14, Vīkuļi, Babītes pagastā, Mārupes novadā.
66. Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts
aģentūrai.
Notiek deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā.
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars
Punculis, Jānis Lagzdkalns), (Normunds Orleāns no zoom platformas izgājis, balsojumā
nepiedalās), „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
LĒMUMS Nr.1.1
Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela 38, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra nr. 80760072592) zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un
nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mēmeles iela 38, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 007 2592) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007
2564 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)

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

1

2

Esošās
adreses
saglabāšana

Adreses
piešķiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

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

3

4

-

Mēmeles iela
38, Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

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

5

6

106528236

Mēmeles iela
38, Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads
Mēmeles iela
36A, Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

7

8

8076 007 3534

Projektā
zemes
vienība
“Nr.2”

8076 007 3535

Projektā
zemes
vienība
“Nr.3”

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3533, 0,0669 ha
platībā, nosaukumu Mēmeles iela, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3533, 0,0669ha platībā,
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā ( kods 1101).
5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3534, 0,2025 ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods
0601).
6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3535, 0,2679 ha
platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods
0601).
7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
8. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lpp.

LĒMUMS Nr.1.2
Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 6, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra nr. 8076 011 0107) zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un
nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars
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Punculis, Jānis Lagzdkalns), (Normunds Orleāns no zoom platformas izgājis, balsojumā
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Loka ceļš 6, Jaunmārupē,, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 011 0107) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 0011
0107 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
Adresācijas
objekts
objekta un, ja
(viensēta, nepieciešams, ar
ēka, apbūvei to funkcionāli
paredzēta
saistīto objektu
zemes
kadastra
vienība un apzīmējums, ja
telpu grupa)
tāds ir

1

2

adreses
piešķiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

3

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

4

5

Adresācijas
objekta jaunā
adrese

6

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

7

8

Sedolu iela 16,
Jaunmārupe,
Mārupes
8076 011 1834
pagasts,
Mārupes novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.1”

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Sedolu iela 14,
Jaunmārupe,
Mārupes
8076 011 1835
pagasts,
Mārupes novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.2

adreses
piešķiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Sedolu iela 12,
Jaunmārupe,
Mārupes
8076 011 1836
pagasts,
Mārupes novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.3

adreses
maiņa

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Sedolu iela 1,
Jaunmārupe,
Mārupes
8076 011 1837
pagasts,
Mārupes novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.4

adreses
piešķiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Sedolu iela 3,
Jaunmārupe,
Mārupes
8076 011 1838
pagasts,
Mārupes novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.5

adreses
piešķiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Sedolu iela 5,
Jaunmārupe,
Mārupes
8076 011 1839
pagasts,
Mārupes novads

Projektā
zemes
vienība
“Nr.6

adreses
piešķiršana

-

Loka ceļš 6,
Jaunmārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

104421998

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1834 0,1427 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1835 0,1463ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
5. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1836 0,1414 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
6. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1837 0,1620 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
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7. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1838 0,1538 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
8. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1839 0,1586 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
9. Piešķirt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1840, 0,1661 ha platībā
nosaukumu Sedolu iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
10. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1840 0,1661 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
11. Piešķirt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1841, 0,0264 ha platībā
nosaukumu Priežu iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
12. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1841 0,0264 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
13. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
14. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lpp.
LĒMUMS Nr.2
Par ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Izveidot Mārupes novada, Mārupes pagasta Jaunmārupes ciema teritorijā sekojošu ielu,
piešķirot nosaukumu:
Sedolu iela (posmā no nekustamā īpašuma Sedolu ielas 4 (0,03 km) līdz Priežu ielai–
0,14 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās, kā turpinājumu Sedolu ielai posmā
no Loka ceļa
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp.

LĒMUMS Nr.3
Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma
“Drapes”, kadastra Nr. 8048 008 0054, detālplānojuma teritorijā, Sēbruciemā, Babītes
pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
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Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret”
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:

nav, „atturas” nav,

1. Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Sēbruciema ciema teritorijā sekojošu ielu,
piešķirot nosaukumu: Dzilnupes iela (posmā no Valsts galvenā autoceļa A9 līdz
pašvaldības ceļam Dzilnuciems - Piņķi) – detālplānojumā projektētā zemes vienība Nr.21
un tās turpinājums, saskaņā ar lēmuma Pielikumu Nr.1, Transporta kustības shēma.
2. Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Sēbruciema ciema teritorijā sekojošu ielu,
piešķirot nosaukumu: Krāču iela (posmā no Dzilnupes ielas līdz Rīgas pilsētas meža
fonda zemei) – detālplānojumā projektētā zemes vienība Nr.20, sarkanajās līnijās,
saskaņā ar lēmuma Pielikumu Nr.2, Zemes ierīcības plāns.
3. Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Sēbruciema ciema teritorijā sekojošu ielu,
piešķirot nosaukumu: Palu iela (posmā no Dzilnupes ielas līdz Rīgas pilsētas meža fonda
zemei) – detālplānojumā projektētā zemes vienība Nr.22 sarkanajās līnijās, saskaņā ar
lēmuma Pielikumu Nr.2, Zemes ierīcības plāns.
4. Atļaut no nekustamā īpašuma “Drapes”, kadastra Nr. 8048 008 0054, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8048 008 0054 atdalīt Detālplānojumā projektētās zemes vienības,
piešķirot adreses, saskaņā ar lēmuma Pielikumu Nr.2, Zemes ierīcības plāns:
Veiktā darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai skaitā
adreses
pieraksta formas
precizēšana,
likvidēšana vai
esošās adreses
saglabāšana)

1
Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

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

2
Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

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

Adresācijas
objekta
esošā
adrese,
ja tāda
ir

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

3

4

5

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

6
7
8
Krāču iela 2, Sēbruciems, 80480080599
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.11”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 4, Sēbruciems, 80480080600
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.12”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 6, Sēbruciems, 80480080601
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.13”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 8, Sēbruciems, 80480080602
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.14”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 10, Sēbruciems, 80480080603
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.15”
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Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 1, Sēbruciems, 80480080607
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.19”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 3, Sēbruciems, 80480080606
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.18”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 5, Sēbruciems, 80480080605
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.17”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Krāču iela 7, Sēbruciems, 80480080604
Babītes pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.16”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 2, Sēbruciems, Babītes 80480080589
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.1”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 4, Sēbruciems, Babītes 80480080590
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.2”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 6, Sēbruciems, Babītes 80480080591
pagasts, Mārupes novads

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 8, Sēbruciems, Babītes 80480080592
pagasts, Mārupes novads

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 10, Sēbruciems, Babītes 80480080593
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.5”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 1, Sēbruciems, Babītes 80480080598
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.10”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 3, Sēbruciems, Babītes 80480080597
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.9”

Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.3”

Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.4”
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Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

Adreses
piešķiršana

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 5, Sēbruciems, Babītes 80480080596
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.8”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 7, Sēbruciems, Babītes 80480080595
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.7”

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Palu iela 9, Sēbruciems, Babītes 80480080594
pagasts, Mārupes novads
Detālplānojumā
projektētā zemes
vienība “Nr.6”

Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.1,
80480080589, platība – 0,1453 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.2,
80480080590, platība – 0,1448 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.3,
80480080591, platība – 0,1435 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.4,
80480080592, platība – 0,1436 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.5,
80480080593, platība – 0,1776 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.6,
80480080594, platība – 0,1203 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.7,
80480080595, platība – 0,1203 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.8,
80480080596, platība – 0,1202 ha noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.9,
80480080597, platība – 0,1202 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.10,
80480080598, platība – 0,1288 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.11,
80480080599, platība – 0,1212 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.12,
80480080600, platība – 0,1202 ha, noteikt nekustamā
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).

ar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķiar kadastra apzīmējumu
īpašuma lietošanas mērķi-
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17. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.13, ar kadastra apzīmējumu
80480080601, platība – 0,1204 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
18. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.14, ar kadastra apzīmējumu
80480080602, platība – 0,1205 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
19. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.15, ar kadastra apzīmējumu
80480080603, platība – 0,1223 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
20. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.16, ar kadastra apzīmējumu
80480080604, platība – 0,1206 ha noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
21. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.17, ar kadastra apzīmējumu
80480080605, platība – 0,1205 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
22. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.18, ar kadastra apzīmējumu
80480080606, platība – 0,1204 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
23. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.19, ar kadastra apzīmējumu
80480080607, platība – 0,1206 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601).
24. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.20, ar kadastra apzīmējumu
80480080608, platība – 0,1481 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme
dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101).
25. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.21, ar kadastra apzīmējumu
80480080609, platība – 0,1964 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme
dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101).
26. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.22, ar kadastra apzīmējumu
80480080610, platība – 0,1438 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme
dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101).
27. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā
norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti.
28. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
29. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai - riga@vzd.gov.lv un informēt īpašnieku.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lpp.
LĒMUMS Nr.4.1
Par adreses piešķiršanu Arāju ielā 4, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Piešķirt nekustamā īpašuma Arāju ielā 4, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,
divu dzīvokļu mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

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

1

2

adreses
piešķiršanu

Adresācijas
objekta un, ja
Adresācijas objekta
nepieciešams,
Esošā
un, ja nepieciešams, Adresācijas
ar to
adresācijas
ar to funkcionāli
objekta
funkcionāli
Cita
objekta kods
Adresācijas objekta jaunā
saistīto objektu
esošā
saistīto
informācija,
adrešu
adrese
kadastra
adrese, ja
objektu
ja tāda ir
klasifikatorā, ja
apzīmējums, ja tāds
tāda ir
jaunais
tāds ir
ir
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir
3

telpu grupai 80480010561001001

adreses
piešķiršanu

4

5
104950678

telpu grupai
80480010561001002

104950678

6

7

8

Arāju iela 4-1, Mežāres,
Babītes pagasts, Mārupes
novads
Arāju iela 4-2, Mežāres,
Babītes pagasts, Mārupes
novads

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem 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 (divas) lpp.
LĒMUMS Nr.4.2
Par adreses piešķiršanu Mēmeles ielā 11, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Mēmeles iela 11, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, divu dzīvokļu mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās

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

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

1

2

adreses
piešķiršanu

3

4

telpu grupai 80760070136001001

adreses
piešķiršanu

5
103767474

telpu grupai
80760070136001002

103767474

6

7

8

Mēmeles iela 11-1,
Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads
Mēmeles iela 11-2,
Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads

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 (divas) lpp.
LĒMUMS Nr.4.3
Par adreses piešķiršanu Brūkleņu ielā 112, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 112, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, divu dzīvokļu mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

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

1

2

adreses
piešķiršanu

Adresācijas
objekta un, ja
Adresācijas objekta
nepieciešams,
Esošā
un, ja nepieciešams, Adresācijas
ar to
adresācijas
ar to funkcionāli
objekta
funkcionāli
Cita
objekta kods
Adresācijas objekta jaunā
saistīto objektu
esošā
saistīto
informācija,
adrešu
adrese
kadastra
adrese, ja
objektu
ja tāda ir
klasifikatorā, ja
apzīmējums, ja tāds
tāda ir
jaunais
tāds ir
ir
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir
3

telpu grupai 80760070795001001

4

5
104711437

6

7

8

Brūkleņu iela 112-1,
Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads
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adreses
piešķiršanu

telpu grupai
80760070795001002

104711437

Brūkleņu iela 112-2,
Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem 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) lpp.
LĒMUMS Nr.4.4
Par adreses piešķiršanu Brūkleņu ielā 114, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 114, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, divu dzīvokļu mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšana)

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

1

2

adreses
piešķiršanu
adreses
piešķiršanu

Adresācijas
objekta un, ja
Adresācijas objekta
nepieciešams,
Esošā
un, ja nepieciešams, Adresācijas
ar to
adresācijas
ar to funkcionāli
objekta
funkcionāli
Cita
objekta kods
Adresācijas objekta jaunā
saistīto objektu
esošā
saistīto
informācija,
adrešu
adrese
kadastra
adrese, ja
objektu
ja tāda ir
klasifikatorā, ja
apzīmējums, ja tāds
tāda ir
jaunais
tāds ir
ir
kadastra
apzīmējums,
ja tāds ir
3

telpu grupai 80760071768001001

4

5
104711461

telpu grupai
80760071768001002

104711461

6

7

8

Brūkleņu iela 114-1,
Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads
Brūkleņu iela 114-2,
Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem 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) lpp.
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LĒMUMS Nr.4.5
Par adrešu piešķiršanu divģimeņu dzīvojamai mājai un telpu grupām Ābeļu ielā 2,
Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Piešķirt adreses divģimeņu dzīvojamai mājai un telpu grupām:
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Veiktā
darbība
Adresācij
(adreses
as objekta
piešķiršana,
Adresācij
un, ja
maiņa, tai
as objekts
Esošā
nepieciešams
skaitā
Adresācijas objekta
(viensēta,
Adresācij adresācijas
, ar to
adreses
un, ja nepieciešams, ar to
Adresācij
Cita
ēka, apbūvei
as objekta objekta kods
funkcionāli
pieraksta
funkcionāli saistīto
as objekta
informācij
paredzēta
esošā adrese,
adrešu
saistīto
formas
objektu kadastra
jaunā adrese
a, ja tāda ir
zemes
ja tāda ir klasifikatorā,
objektu
precizēšana,
apzīmējums, ja tāds ir
vienība un
ja tāds ir
jaunais
likvidēšana
telpu grupa)
kadastra
vai esošās
apzīmējums,
adreses
ja tāds ir
saglabāšana
)

1

adreses
piešķiršan
a

adreses
piešķiršan
a

adreses
maiņa

2

ēka

Telpu
grupa

Telpu
grupa

3

80480010339001

804800103390010
02

804800103390010
01

4

5

6

7

8

Ābeļu
iela 2,
Mežāres,
10441252 Babītes
1
pagasts,
Mārupes
novads
Ābeļu
iela 2-1,
Mežāres,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads
Ābeļu
iela 2-2,
Mežāres,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads
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2. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai - riga@vzd.gov.lv un informēt īpašnieku.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lpp.
LĒMUMS Nr.4.6
Par adreses piešķiršanu Mazā Zemturu ielā 12, Mārupē,
Mārupes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Mazā Zemturu iela 12, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana
, maiņa, tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizēšana
,
likvidēšana
vai esošās
adreses
saglabāšan
a)

1

Adresāc
ijas
objekts
(viensēt
a, ēka,
apbūvei
paredzēt
a zemes
vienība
un telpu
grupa)

2

adreses
piešķiršanu

telpu grupai

adreses
piešķiršanu

telpu grupai

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

3

8076007200700
1001

8076007200700
1002

Esošā
adresācija
s objekta
kods
adrešu
klasifikatorā, ja
tāds ir

Adresācijas
objekta
esošā
adrese, ja
tāda ir

4

5

105067502

105067502
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Adresācijas
objekta jaunā
adrese

6
Mazā Zemturu
iela 12-1,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads
Mazā Zemturu
iela 12-2,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

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

7

Cita
informā
-cija, ja
tāda ir

8

adreses
piešķiršanu

telpu grupai
8076007200700
1003

adreses
piešķiršanu

telpu grupai
8076007200700
1004

adreses
piešķiršanu

105067502

telpu grupai
8076007200700
1005

adreses
piešķiršanu

105067502

105067502

telpu grupai
8076007200700
1006

105067502

Mazā Zemturu
iela 12-3,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads
Mazā Zemturu
iela 12-4,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads
Mazā Zemturu
iela 12-5,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads
Mazā Zemturu
iela 12-6,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes novads

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem 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) lpp.
LĒMUMS Nr.4.7
Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Vecvagari”, kadastra Nr. 8088 003 0050,
sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8088 003 0056 un 8088 003
0057, Salas pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

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

1

2
apbūvei
adreses
paredzēta
pieškiršana
zemes
vienība

adreses
apbūvei
pieškiršana paredzēta
zemes
vienība

1.

2.

3.

4.

3

4

80880030056 nav

80880030057

nav

5

-

-

6

7

8

“Gātītes”,
Salas pagasts,
Mārupes
novads

5,6 ha

“Mazgātītes”,
Salas pagasts,
Mārupes
novads

1,8 ha

Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030056 NĪVKIS reģistrēto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880030057 NĪVKIS reģistrēto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai - riga@vzd.gov.lv un informēt īpašnieci.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lpp.
LĒMUMS Nr.4.8
Par adreses piešķiršanu Ziemciešu iela 9, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
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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 Ziemciešu iela 9, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, divģimeņu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā
darbīb
a
(adrese
s
piešķir
-šana,
maiņa,
tai
skaitā
adreses
pieraksta
formas
precizē
-šana,
likvidē
-šana
vai
esošās
adreses
saglabāšana
)

Adresāc
ijas
objekts
(viensēt
a, ēka,
apbūvei
paredzēt
a zemes
vienība
un telpu
grupa)

Adresācija
s objekta
un, ja
nepieciešams, ar
to
funkcionāl
i saistīto
objektu
kadastra
apzīmējums, ja
tāds ir

Adresācijas
objekta
esošā
adrese,
ja tāda
ir

Esošā
adresācijas
objekta kods
adrešu
klasifikatorā, ja
tāds ir

1

2

3

4

adreses
piešķir
šanu

adreses
piešķir
šanu
adreses
piešķir
šanu

ēkai

telpu
grupai

-

-

-

Cita
informācij
a, ja
tāda ir

5

6

7

8

106745548

Ziemciešu iela 9,
Mārupe, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

80760032047
001

-

106745548

Ziemciešu iela 9-1,
Mārupe, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

106745548

Ziemciešu iela 9-2,
Mārupe, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

-

telpu
grupai
-

Adresācijas
objekta jaunā
adrese

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

-

Proje
ktā
ēkas
Nr.1
Proje
ktā
ēkas
Nr.2

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) lpp.
LĒMUMS Nr.4.9
Par adreses piešķiršanu Ziemciešu iela 11, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Normunds Orleāns), (Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis no zoom platformas izgājuši, balsojumā
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par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziemciešu iela 11, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā, divģimeņu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā darbība
(adreses
piešķiršana,
Adresācijas
maiņa, tai
objekts
skaitā adreses
(viensēta,
pieraksta
ēka, apbūvei
formas
paredzēta
precizēšana,
zemes
likvidēšana
vienība un
vai esošās
telpu grupa)
adreses
saglabāšana)
1

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

Adresācijas
objekta esošā
adrese, ja tāda
ir

Esošā
adresācijas
objekta kods
adrešu
klasifikatorā, ja
tāds ir

3

4

5

2

adreses
piešķiršanu

adreses
piešķiršanu

adreses
piešķiršanu

ēkai

telpu grupai

-

-

3.

-

106745468

telpu grupai
-

2.

106745468

-

-

106745468

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

807600320480
01

-

Ziemciešu iela 11,
Mārupe, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads
Ziemciešu iela
11-1, Mārupe,
Mārupes pagasts,
Mārupes novads
Ziemciešu iela
11-2, Mārupe,
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

Projektā
ēkas Nr.1

Projektā
ēkas Nr.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.
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) lpp.
LĒMUMS Nr.5
Par adreses likvidēšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), (Jānis Lagzdkalns no zoom platformas izgājis, balsojumā
par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Likvidēt Valsts adrešu reģistrā adresi atbilstoši pielikumam:
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Veiktā darbība
(adreses
piešķiršana,
maiņa, tai
skaitā adreses
pieraksta
formas
precizēšana,
likvidēšana vai
esošās adreses
saglabāšana)

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

1

2

adreses
likvidēšanu

zemes
vienībai

3

80480040536

4

5

Silmaču iela
12, Spilve,
Babītes
pagasts,
Mārupes
novads

6

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

7

8

105250776

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu 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) lpp.
LĒMUMS Nr.6
Par adreses maiņu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamajiem īpašumiem Vecozolu iela 27 ( kadastra Nr. 80760080426) un
Sauliešu ielai 17 (kadastra Nr. 80760080414, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
adreses atbilstoši pielikumam:
Veiktā
darbība
(adreses
piešķiršana, Adresācijas
maiņa, tai
objekts
Adresācijas objekta
skaitā
(viensēta, un, ja nepieciešams,
Adresācijas
adreses
ēka, apbūvei
ar to funkcionāli
objekta esošā
pieraksta
paredzēta
saistīto objektu
adrese, ja tāda ir
formas
zemes
kadastra apzīmējums,
precizēšana, vienība un
ja tāds ir
likvidēšana telpu grupa)
vai esošās
adreses
saglabāšana)

1
adreses
maiņa

2
zemes
vienībai

Esošā adresācijas
objekta kods
adrešu
klasifikatorā, ja
tāds ir

Adresācijas objekta
jaunā adrese

3

4

5

6

80760080426

Vecozolu iela
27, Mārupe,
Mārupes
pagasts,

105188285

Zirgu iela 1, Tīraine,
Mārupes pagasts,
Mārupes novads
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Adresācijas
objekta un, ja
nepieciešams,
ar to
Cita
funkcionāli
informācija,
saistīto objektu
ja tāda ir
jaunais
kadastra
apzīmējums, ja
tāds ir

7

8

Mārupes
novads

adreses
maiņa

zemes
vienībai

adreses
maiņa

ēkai

80760080414

80760080414001

Sauliešu iela
17, Tīraine,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads
Sauliešu iela
17, Tīraine,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

104604553

Zirgu iela 3, Tīraine,
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

104604553

Zirgu iela 3, Tīraine,
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu zemes
īpašniekiem 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) lpp.
LĒMUMS Nr.7.1
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns), (Guntis Ruskis no zoom platformas izgājis, balsojumā
par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Daiņas” (kadastra Nr.80760080038), Tīrainē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, plānotajām zemes vienībā 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

adreses
piešķiršana

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

3

4

5

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

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

80760080529

Projektā
zemes
vienība
“Nr.17”

Veccozolu iela 15,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads
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adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

adreses
piešķiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Veccozolu iela 17,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Veccozolu iela 19,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Veccozolu iela 21,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Veccozolu iela 23,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Veccozolu iela 25,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Veccozolu iela 27,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

Zirgu iela 2,
Tīraine, Mārupes
pagasts, Mārupes
novads

80760080525

Projektā
zemes
vienība
“Nr.13”

80760080524

Projektā
zemes
vienība
“Nr.12”

80760080521

Projektā
zemes
vienība
“Nr.9”

80760080520

Projektā
zemes
vienība
“Nr.8”

80760080517

Projektā
zemes
vienība
“Nr.5”

80760080516

Projektā
zemes
vienība
“Nr.4”

80760080513

Projektā
zemes
vienība
“Nr.1”

2. Piešķirt zemes vienībai “Nr.18” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0530 - 0,2317ha
platībā nosaukumu Vecozolu iela, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.19” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0531 - 0,0815ha
platībā nosaukumu Zirgu iela, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads.
4. Noteikt zemes vienībai “Nr.17” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0529 - 0,6245 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme ( kods
0501).
5. Noteikt zemes vienībai “Nr.13” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0525 - 0,1348 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
6. Noteikt zemes vienībai “Nr.12” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0524 - 0,1365 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
7. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0521 - 0,1381 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
8. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0520 - 0,1388 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
9. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0517 - 0,1393 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
10. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0516 - 0,1399 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
11. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0523 - 0,1752 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
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12. Noteikt zemes vienībai “Nr.18” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0530 - 0,2317 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101).
13. Noteikt zemes vienībai “Nr.19” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0531 – 0,0815 ha
platībā zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā
un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101).
14. Paliekošai zemes vienībai atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība ( kods 0101)
15. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
16. 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) lpp.
LĒMUMS Nr.7.2
Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Rīgas iela 21 (kadastra Nr. 8048 003 0276), zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0284, plānotajai (atdalāmajai) zemes vienībai
“Nr.3” - 0,1175 ha platībā nosaukumu Gaismas iela, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes
novads.
2. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Atmodas” (kadastra Nr. 8048 003 0001), zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 001, plānotajai (atdalāmajai) zemes vienībai “Nr.4” 0,1578 ha platībā nosaukumu Gaismas iela, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads.
3. Piešķirt no nekustamā īpašuma “Atmodas” (kadastra Nr. 8048 003 0001), zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 8048 003 001, plānotajai (atdalāmajai) zemes vienībai “Nr.5” 0,4232 ha platībā nosaukumu Gaismas iela, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads,
4. Paliekošajām zemes vienībām “Nr.1” un “Nr.2” piešķirt adreses atbilstoši pielikumam:
Veiktā darbība
(adreses
Adresācijas
Adresācijas
piešķiršana,
objekta un, ja
objekts
Esošā
maiņa, tai
nepieciešams,
(viensēta,
adresācijas
skaitā adreses
ar to
Adresācijas
ēka, apbūvei
objekta kods
pieraksta
funkcionāli
objekta esošā
paredzēta
adrešu
formas
saistīto objektu adrese, ja tāda ir
zemes
klasifikatorā,
precizēšana,
kadastra
vienība un
ja tāds ir
likvidēšana vai
apzīmējums, ja
telpu grupa)
esošās adreses
tāds ir
saglabāšana)

1

2

3

adreses
piešķiršana

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

8048 003
0001

4

-
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Adresācijas
objekta jaunā
adrese

5

6

-

Rīgas iela 23,
Piņķi, Babītes
pagasts,
Mārupes novads

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

7

8
Projektā zemes
vienība Nr.1

Adreses
saglabāsāna

Apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

8048 003
0284

Rīgas iela 21,
Rīgas iela 21,
Piņķi, Babītes
Piņķi, Babītes
106028788
pagasts,
pagasts,
Mārupes novads
Mārupes novads

Projektā zemes
vienība Nr.2

5. Projektētajai, jaunveidojamai zemes vienībai “Nr.3” ar platību 0,1175 ha, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
6. Projektētajai, jaunveidojamai zemes vienībai “Nr.4” ar platību 0,1578 ha, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
7. Projektētajai, jaunveidojamai zemes vienībai “Nr.5” ar platību 0,4232 ha, noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
8. Paliekošajai zemes vienībai, ar adresi Rīgas iela 23, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes
novads, 2,4711 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Komercdarbības
objektu apbūve (kods 0801).
9. Paliekošajai zemes vienībai, ar adresi Rīgas iela 21, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes
novads, 0,3822 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Komercdarbības
objektu apbūve (kods 0801) 0,3795 ha platībā un Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101) 0,0028 ha platībā.
10. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu iesnieguma iesniedzējam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lpp.
LĒMUMS Nr.8
Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu
un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu “Putnu ligzdiņas” (kadastra Nr. 80760030327),
“Mežlejas” (kadastra Nr. 80760030067) un Kalnciema iela 188 (kadastra Nr.
80760030742) zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80760030327, 80760030067
un 80760030742 ar kopējo platību 4,34 ha.
2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 4,34 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)

1

Adresācijas
objekts
Adresācijas
(viensēta,
objekta un, ja
ēka,
nepieciešams, ar to
apbūvei funkcionāli saistīto
paredzēta objektu kadastra
zemes
apzīmējums, ja
vienība un
tāds ir
telpu grupa)

2

apbūvei
paredzēta
adreses
zemes
likvidēšana
vienība

apbūvei
esošās
paredzēta
adreses
zemes
saglabāšana vienība

esošās
adreses
saglabāšana

esošās
adreses
saglabāšana

esošās
adreses
saglabāšana

esošās
adreses
saglabāšana

adreses
maiņa

adreses
maiņa

3

80760030742

80760030067

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

4

5

Kalnciema iela
188, Mārupe,
103421488
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

ēkai

“Mežlejas”,
80760030067002 Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

“Mežlejas”,
80760030067003 Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

“Mežlejas”,
80760030067004 Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

Kalnciema iela
188, Mārupe,
80760030037001
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

Kalnciema iela
188, Mārupe,
80760030037002
Mārupes pagasts,
Mārupes novads
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6

7

8

-

-

-

Zemes vienību
ar kadastra
apzīmējumiem
80760030327,,
80760030067
un
80760030742
apvienošana

“Mežlejas”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

“Mežlejas”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas A”,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas”,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

“Mežlejas”,
Mārupes pagasts, 104922970
Mārupes novads

“Mežlejas”,
80760030067001 Mārupes pagasts,
Mārupes novads

Adresācijas
objekta jaunā
adrese

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

adreses
maiņa

adreses
maiņa

adreses
maiņa

adreses
maiņa

ēkai

Kalnciema iela
188, Mārupe,
80760030037003
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

Kalnciema iela
188, Mārupe,
80760030037004
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

Kalnciema iela
188, Mārupe,
80760030037005
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

ēkai

Kalnciema iela
188, Mārupe,
80760030037006
Mārupes pagasts,
Mārupes novads

-

“Mežlejas”,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas”,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas”,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

-

“Mežlejas”,
Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

-

-

3. Noteikt zemes vienībai 4,34 ha platībā zemes lietošanas mērķus:
3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) -0,4355 ha platībā;
3.2. komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801) – 2,4214 ha platībā;
3.3. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma
joslā ( kods 1101) – 0,5236 ha platībā;
3.4. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) – 0,9595
ha platībā.
4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lpp.
LĒMUMS Nr.9.1
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0003, Salas pagastā, Mārupes
novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kaziņu Juri”, kadastra Nr. 8088 003 0016
un adreses piešķiršanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. No nekustamā īpašuma “Kaziņu Juri”, kadastra Nr. 8088 003 0016, atdalāmajai un
atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 3,1 ha platībā,
ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0003, piešķirt adresi:
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Veiktā darbība
(adreses
Adresācijas
Adresācijas
piešķiršana,
objekta un, ja
objekts
maiņa, tai skaitā
nepieciešams, ar
(viensēta, ēka,
adreses pieraksta
to funkcionāli
apbūvei
formas
saistīto objektu
paredzēta
precizēšana,
kadastra
zemes vienība
likvidēšana vai
apzīmējums, ja
un telpu grupa)
esošās adreses
tāds ir
saglabāšana)

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

1

2

4

adreses
pieškiršana

apbūvei
paredzēta
zemes
vienība

3

80880080003 nav

5

-

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

6
7
“Odiņu
Juri”, Salas
pagasts,
Mārupes
novads

Cita
informācija, ja
tāda ir

8

-

2. Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0003 NĪVKIS reģistrēto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai - riga@vzd.gov.lv un informēt īpašnieci.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.9.2
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0217, Babītē, Babītes pagastā,
Mārupes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma Meža iela 30, kadastra Nr. 8048 004
0214 un adreses piešķiršanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, 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. No nekustamā īpašuma Meža iela 30, kadastra Nr. 8048 004 0214, atdalāmajai un
atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 0,0800 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0217, piešķirt adresi:
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Veiktā darbība
(adreses
Adresācijas
Adresācijas
piešķiršana,
objekts
objekta un, ja
Esošā
maiņa, tai
(viensēta, nepieciešams, ar Adresācijas
adresācijas
skaitā adreses
ēka, apbūvei to funkcionāli objekta esošā objekta kods
pieraksta
paredzēta
saistīto objektu adrese, ja tāda
adrešu
formas
zemes vienība
kadastra
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Atstāt spēkā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0217 NĪVKIS reģistrēto
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai - riga@vzd.gov.lv un informēt īpašnieku.
Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.10.1
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Rītausmas iela 1, Mārupe,
Mārupes pagasts, Mārupes novads
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma Rītausmas ielā 1, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 007 2404) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2404
zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0601) 0,2689 ha platībā.
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašniekus.
3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
31

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.10.2
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Zaķēni” ,Vētras,
Mārupes pagasts, Mārupes novads
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Zaķēni”, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 012 0186) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0186
zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0601) –
0,6188 ha platībā un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā (kods 1101) – 0,0912 ha platībā.
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašniekus.
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) lpp.
LĒMUMS Nr.10.3
Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Lokmaliņas”,
Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Normunds Orleāns, Jānis Lagzdkalns), (Guntis Ruskis no zoom platformas izgājis, balsojumā
par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Mainīt nekustamā īpašuma “Lokmaliņas”, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr. 8076 011 0381) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011
0381 zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0601)
– 1,9667 ha platībā un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods 1101) – 0,2533 ha platībā.
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašniekus.
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) lpp.
LĒMUMS Nr.11.1
Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Veccīruļu ielai, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
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Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Veccīruļu ielai (zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem
80760070248,
80760070246,
80760070128,
80760070182,
80760071539,
80760070877,
80760071540,
80760070940,
80760071541,
80760071535,
80760071763,
80760071542,
80760071543,
80760071536,
80760071544, 80760071545 un 80760071546 daļām) saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Uzdot Pašvaldības īpašumu pārvaldei, līdz 2022.gada 1. februārim, veikt Veccīruļu ielas
apsekošanu un iekļaušanu ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā.
3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašniekus.
4. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007).
Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lpp.
LĒMUMS Nr.11.2
Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Bišu ielai, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis), (Jānis Lagzdkalns no zoom platformas izgājis, balsojumā
par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Bišu ielai (zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 80760073406 un 80760072984 ) saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto
lēmumu informēt zemes īpašniekus.
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) lpp.
LĒMUMS Nr.12
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Anitas ielā 4, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis,
Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis
Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Nekustamā īpašuma Anitas ielā 4, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra
Nr. 8048 008 0620, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0349, 0,1332 ha
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platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju
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).
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.13
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Anitas ielā 12, Vīkuļos,
Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Andris
Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis
Ruskis), (Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns no zoom platformas izgājuši, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Nekustamā īpašuma Anitas ielā 12, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra
Nr. 8048 008 0616, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0345, 0,1332 ha
platībā mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju
apbūves zemi (kods 0601).
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).
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu,
79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.1
Par nekustamā īpašuma Grūdupu iela 18, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 007 2227) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
34

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.2
Par nekustamā īpašuma Dreimaņu iela 3, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760071909) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.3
Par zemesgabala iegūšanu īpašumā Vēju ielā 33, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes
novada
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.4
Par nekustamā īpašuma “Stūrkaģu ceļš”, Kaģi, Salas pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8088 010 0171) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis), (Jānis Lagzdkalns no zoom
platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 4
(Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.5
Par nekustamā īpašuma “Palmas”, Kaģi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.
8088 010 0165) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
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Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.6
Par nekustamā īpašuma “Pēči”, Kaģi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.
8088 010 0167) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.7
Par nekustamā īpašuma “Pērles”, Kaģi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.
8088 010 0166) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.8
Par nekustamā īpašuma “Ausmas”, Kaģi, Salas pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8088 010 0169) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
36

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.9
Par nekustamā īpašuma “Āres”, Kaģi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.
8088 010 0168) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis), (Jānis Lagzdkalns no zoom
platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 4
(Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.14.10
Par nekustamā īpašuma Krūkļu iela 16, Vīkuļi, Babītes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra apzīmējums 8048 008 0699) iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs,
Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), „pret” nav,
„atturas” 4 (Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins), Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.15
Par nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni”, Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.8048 007 0144) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira
Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis
Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins,
Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns), (Nikolajs Antipenko no zoom platformas izgājis, balsojumā
par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,
Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni” (kadastra Nr.8048
007 0144), Lapsās, Babītes pagasts, Mārupes novads teritorijā.
2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu Nr.1/3-6/23-2021 un noteikt
detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni” (kadastra
Nr.8048 007 0144), Lapsas, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežām, 4,0100 ha
platībā.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.
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4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Blakusšķērstēni” īpašniekiem SIA "DEN LAT
International 20", reģ. Nr. 41503041641, SIA "DEN LAT International 21", reģ. Nr.
41503041590, SIA "DEN LAT International 22", reģ. Nr. 41503041603, SIA "DEN
LAT International 23", reģ. Nr. 41503041622, SIA "DEN LAT International 24", reģ. Nr.
41503041618, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
detālplānojuma ierosinātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai
Svetlanai Burakai 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 3 (trim) lpp.
LĒMUMS Nr.16
Par nekustamā īpašuma „Jaunķurbji”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.8048 007 0042) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira
Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars
Punculis, Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Jānis
Lagzdkalns, Nikolajs Antipenko), (Aivars Osītis no zoom platformas izgājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” (kadastra Nr.8048 007
0042), zemes vienības “Jaunķurbji”, kadastra apzīmējums 8048 007 0042, Dzilnuciemā,
Babītes pagasts, Mārupes novads teritorijā.
2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu Nr.1/3-6/24-2021 un noteikt
detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” (kadastra Nr.8048
007 0042), zemes vienības “Jaunķurbji”, kadastra apzīmējums 8048 007 0042,
Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežām, 5,8166 ha platībā.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.
4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Jaunķurbji” īpašnieci [..], personas kods [..],
saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
detālplānojuma ierosinātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai
Svetlanai Burakai 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 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.17
Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030060, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
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Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira
Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars
Punculis, Jānis Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Jānis
Lagzdkalns, Aivars Osītis), (Nikolajs Antipenko no zoom platformas izgājis, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Izbeigt ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3)
uzsākto nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030060 detālplānojuma izstrādi.
2. Atcelt ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.12 (prot. Nr.3)
apstiprināto darba uzdevumu Nr. 1/3-6/3-2020.
3. Izbeigt 2020.gada 13.oktobrī starp Mārupes novada pašvaldību un Domi un nekustamā
īpašuma Silnieku iela 42 (“Jaunpūces”), tobrīdējo īpašnieku “LOGITRANNO” OU,
Igaunijas reģistrācijas Nr.12935428, noslēgto līgumu Nr.1/3-5/13-2020 par
detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.
4. Mārupes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu
nosūtīt iesniedzējam uz elektroniskā pasta adresi.
5. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai paziņojumus par pieņemto
lēmumu 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 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.18
Par nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A (kad. Nr.80760031290), Zeltiņu iela 110 (kad.
Nr.80760030603) un Zeltiņu iela 110A (kad. Nr.80760031291), Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa
pagarinājumu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds
Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt ar Mārupes novada pašvaldības domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.10
(prot. Nr.3) apstiprinātā nekustamo īpašumu Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110 un
Zeltiņu iela 110A, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes
darba uzdevuma Nr. 1/3-6/1-2020 derīguma termiņu - 2023.gada 26.februāris.
2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu
nosūtīt iesniedzējam uz elektroniskā pasta adresi.
3. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai paziņojumus par pieņemto
lēmumu 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 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.19
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rožu iela 33A,
Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760121009) teritorijai.
Ziņo Valdis Kārkliņš
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Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds
Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Rožu iela 33A, Mārupe, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760121009) teritorijai.
Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/25-2021 un noteikt
detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Rožu iela 33A, Mārupe, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760121009) teritorijai, 3,3458 ha platībā.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāju Andu Sprūdi.
Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu ar nekustamā Rožu iela 33A, Mārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr.80760121009) kopīpašniekiem, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
detālplānojuma ierosinātājiem elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietošanu Mārupes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv , Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un
publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.20
Par nekustamā īpašuma „Krastakmeņi”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra
Nr.8076 009 0288), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Līga
Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis
Lībietis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Jānis Lagzdkalns,
Aivars Osītis, Nikolajs Antipenko), (Ira Dūduma no zoom platformas izgājusi, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Krastakmeņi”, Mārupes pagasts,
Mārupes novads (kadastra Nr.8076 009 0288), teritorijai.
2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu Nr.1/3-6/26-2021 un noteikt
detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Krastakmeņi” (kadastra Nr.8076
009 0288), Mārupes pagasts, Mārupes novads, robežām, 4,48 ha platībā.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Centrālās administrācijas Attīstības un
plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.
4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Krastakmeņi” īpašnieku sabiedrību ar ierobežotu
atbildību “GN NAMS, SIA”, reģistrācijas Nr. 40003766424, saskaņā ar šī lēmuma
pielikumu.
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
detālplānojuma ierosinātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
6. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Svetlanai
Burakai 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”.
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.21
Par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760030092) 1.zemes vienības un 2.zemes vienības detālplānojuma grozījumu
projekta nodošanu publiskai apspriešanai
Ziņo Valdis Kārkliņš.
Andris Puide jautā, vai ir novērstas neprecizitātes, kas bija novēršamas pēc komiteju sēdes.
Dace Žīgure informē, ka lēmums ir gan precizēts, gan papildināts, un tas, kas bija labojams
tika savlaicīgi novērsts, un precizētā versija arī nosūtīta.
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds
Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

3.
4.

Nodot nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagasts, Mārupes novadā (kadastra
Nr.80760120092) 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma 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.
Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
detālplānojuma ierosinātājiem.
Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par
detālplānojuma grozījumu nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv , Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lpp.
NEPIEŅEMTAIS LĒMUMS Nr.22
Par 2021.gada 21.jūnija Babītes novada pašvaldības domes lēmuma “Par Meža ielai
nepieciešamās teritorijas noteikšanu” (protokols Nr.14, 22.§) atcelšanu
Ziņo Dace Žīgure.
Aivars Osītis aicina deputātus rīkoties apdomīgi un noraidīt ierosinājumu par lēmuma
atcelšanu, kā pamatojumu minot, ka lēmuma izpilde bija veicama savlaicīgi, un šobrīd termiņi
ir nokavēti, uzsverot, ka šis gadījums neliecina, ka pašvaldībā tiek ievēroti labas pārvaldības
principi. Ir jāvērš uzmanību, ka amatpersonām, kas bija atbildīgas par šī lēmuma izpildi,
izpilddirektoram un viņa komandai, bija jāseko līdzi šiem lēmumiem. Deputāts vēlas atzīmēt,
ka, veicot aptauju, tas vēl nenozīmē un nenorāda, ka lokālplānojums vai kāds cits risinājums ir
obligāta prasība, pašvaldībai ir tiesības noskaidrot sabiedrības viedokli, kas ir primārais, tādēļ
aicina pārējos balsot pret un attiecīgi pašvaldības izpildinstitūcijai nodrošināt šī lēmuma
izpildi. Deputāts ziņo par viņa rīcībā esošu neoficiālu informāciju no iedzīvotājiem par vēstuli
no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.
Oļegs Sorokins piekrīt deputāta Aivara Osīša sacītajam, ja ir neskaidrības, tad nebūtu pareizi
sasteigt šāda lēmuma pieņemšanu.
Nikolajs Antipenko piekrīt deputātam Aivaram Osītim, piebilstot, ja tiešām ir šāda vēstule no
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, tad lēmuma pieņemšana ir atliekama.
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Mārtiņš Bojārs uzskata, ka ir jābalso par sagatavoto lēmumu, tādējādi katrs deputāts savu
viedokli izsaka balsojot.
Sēdes audioieraksts 1h:41m:26s līdz 1h:51m:05s
(Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Oļegs Sorokins, Aivars Osītis, Valdis Kārkliņš, Nikolajs Antipenko,
Dace Žigure)
Atklāti balsojot ar „par” balsīm NAV, „pret” 8 (Nikolajs Antipenko, Oļegs Sorokins,
Andris Puide, Aivars Osītis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns, Ilze Bērziņa),
„atturas” 10 (Valdis Kārkliņš, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns,
Gatis Vācietis, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Dace Šrodaha, Andrejs Ence), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34.panta
trešajai aļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Nepieņemt lēmumu Nr.22 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā.
Nepieņemtais lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lpp.
LĒMUMS Nr.23
Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.23 „Mārupes
novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem
daļā par nekustamajiem īpašumiem “Pūces” (kadastra Nr.80760071642), “Salacas”
(kadastra Nr.80760071643), “Ernesti” (kadastra Nr.80760071644), “Nāras” (kadastra
Nr.80760071645) un “Sīgas” (kadastra Nr.80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds
Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1.

2.

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.32/2021
„Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.23
„Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku
zaudējušiem daļā par nekustamajiem īpašumiem “Pūces” (kadastra
Nr.80760071642), “Salacas” (kadastra Nr.80760071643), “Ernesti” (kadastra
Nr.80760071644), “Nāras” (kadastra Nr.80760071645) un “Sīgas” (kadastra
Nr.80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads”.
Saglabāt Detālplānojuma teritorijā noteiktās projektēto ielu sarkanās līnijas atbilstoši
Lokālplānojumā Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai
(apstiprināts ar 2017.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017)
noteiktajam risinājumam.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.24
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra
Nr.80760071642), “Salacas” (kadastra Nr.80760071643), “Ernesti” (kadastra
Nr.80760071644), “Nāras” (kadastra Nr.80760071645) un “Sīgas” (kadastra
Nr.80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads teritorijai
Ziņo Valdis Kārkliņš

42

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds
Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace
Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes
novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra Nr.80760071642),
“Salacas” (kadastra Nr.80760071643), “Ernesti” (kadastra Nr.80760071644), “Nāras”
(kadastra Nr.80760071645) un “Sīgas” (kadastra Nr.80760071646), Mārupe, Mārupes
pagasts, Mārupes novads teritorijai.
2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/27-2021 un noteikt
detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamo īpašumu “Pūces” (kadastra
Nr.80760071642), “Salacas” (kadastra Nr.80760071643), “Ernesti” (kadastra
Nr.80760071644), “Nāras” (kadastra Nr.80760071645) un “Sīgas” (kadastra
Nr.80760071646), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads teritorijai, 3,3421 ha
platībā.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāju Andu Sprūdi.
4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi
un finansēšanu ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu
detālplānojuma ierosinātājiem uz deklarētajām adresēm.
6. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietošanu Mārupes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.marupe.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.
Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lpp.
NEPIEŅEMTAIS LĒMUMS Nr.25
Par atteikumu mainīt nekustamā īpašuma “Mežciems”
lokālplānojuma izstrādes darba uzdevuma nosacījumus
Ziņo Dace Žīgure, skaidrojot situāciju.
Aivars Osītis uzskata, ja izmaiņas ir risināmas lokālplānojuma ietvaros, un uzņēmējs to ir
gatavs darīt, tad ir jārod kompromiss starp uzņēmēja un sabiedrības interesēm, uzsverot, ka ir
tikai dabīgs process, ka Mārupe paplašināsies.
Mārtiņš Bojārs min, ka no 10 ha vairāk kā 5 ha ir meža teritorija, kas būtu saglabājama.
Deputāts uzskata, ka lēmums ir sagatavots korekti un, zinot esošo situāciju, dabas teritorijas
Mārupē ir noteikti jāsaglabā.
Dace Žīgure skaidro, ka lēmums šīs dienas sēdē būtu jāpieņem tādēļ, jo darba uzdevums ir
uzsākts, kā rezultātā tika saņemts iesniegums par izmaiņām darba uzdevumā. Dace Žīgure min,
ka attiecībā par kompromisu un attīstību kā tādu, ar šo lēmumu nav mērķis atkāpties no izdotā
darba uzdevuma, jo lokālplānojuma izstrāde ir atļauta tieši ar mērķi šo teritoriju attīstīt nevis
ierobežot. Dace Žīgure piebilst, ka bērnu dārza izbūve ir iekļauta darba uzdevumā, kurā ir
noteikts, ka pie konkrēta dzīvokļu skaita ir jābūt bērnu dārzam.
Dace Štrodaha uzskata, ka uzņēmējs netiek ierobežots, bet gan pašvaldība šobrīd vadās pēc tā,
kas tika runāts jau sākotnēji.
Guntis Ruskis iestājas par to, ka Mārupei noteikti nav jākonkurē ar Rīgu, jo īpaši pie Vecozolu
namiem. Deputāts interesējas pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēts, ka tiek būvētas trīs vai četru
stāvu ēkas, kā arī satiksmes intensitāte.
Dace Žīgure skaidro, ka nav kritēriju pēc kā vadīties, informējot, ka šajā gadījumā tas ir
lokālplānojums, kur šo būvju stāvu skaitu var mainīt vai pamatot, kā rezultātā arī ir
nepieciešams pilnīgs lokālplānojuma risinājums. Dace Žīgure min, ka līdz šim lielākas
problēmas, kur izvērtās plašas diskusijas – ir auto stāvvietas.
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Andris Puide jebkurā gadījumā rosina atlikt lēmuma izskatīšanu un atkārtoti vērtēt to nākamā
mēneša komitejas sēdē, izvirzot savus nosacījumus gan par ceļiem un bērnu dārzu, kā arī par
ēku stāvu skaitu. Deputāts uzskata, ka šobrīd lēmums nav izskatāms, jo tā ir cita versija, kāda
tika izrunāta Attīstības un vides jautājumu komitejas sēdē.
Andrejs Ence atgādina, ka komitejas sēdē tika lūgts sagatavot lēmumprojektu, kas ir arī
izdarīts.
Dace Žīgure min, ka katrā no komiteju sēdēm ir piedalījies attīstītājs, tādēļ jautājums ir, ko vēl
nākamajā komitejas sēdē varētu panākt.
Sēdes audioieraksts 1h:54m:15s līdz 2h:21m:10s
(Andrejs Ence, Aivars Osītis, Normunds Orleāns, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Andris Puide,
Dace Štrodaha, Guntis Ruskis, Nikolajs Antipenko, Dace Žigure)
Atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis
Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha), „pret” 4 (Normunds Orleāns, Guntis Ruskis,
Aivars Osītis, Ilze Bērziņa), „atturas” 8 (Andris Puide, Oļegs Sorokins, Ivars Punculis, Jānis
Lībietis, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Nikolajs Antipenko, Andrejs Ence), Mārupes novada
pašvaldības dome nolemj:
sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34.panta
trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Nepieņemt lēmumu Nr.25 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā.
Nepieņemtais lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lpp.
Plkst.12:05 tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums līdz plkst.12:20.
Plkst.12:20 domes sēde tiek turpināta.
Deputāts Jānis Lagzdkalns, sakarā ar steidzamu sanāksmi Mārupes Valsts ģimnāzijā,
turpmākajā sēdes darbā nepiedalās.
LĒMUMS Nr.26
Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, Mežārēs, Babītes pagastā,
Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 001 1184) nodošanu publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Jānis Lībietis), (Andris Puide izgājis no zoom platformas, balsojumā par šo lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Noteikt, ka detālplānojuma nosaukums tiek precizēts atbilstoši atsevišķi nodalītajam
īpašumam “Laimes krasti”, Mežārēs, Babītes pagastā Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048
001 1184).
2. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto nekustamā īpašuma
“Laimes krasti”, kad. Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā
detālplānojuma projektu.
3. 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.
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4. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Mārupes novada
pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS).
5. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības
nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku un izstrādātāju.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta
pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad
ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu
adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona
— pēc juridiskās adreses].

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.27
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, Salas pagastā, Mārupes
novadā, atsavināšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.
3.

Pārdot izsolē pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma "Pavasaru ferma", Salas pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8088 008 0097, sastāvā esošu zemes vienību 0,5762 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098.
Uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā
īpašuma vērtību, pieaicinot sertificētu vērtētāju.
Lēmuma elektroniski apliecinātu kopiju nosūtīt [..] uz e-pasta adresi: [..].

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.28
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.33/2021
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā"
apstiprināšanu
Ziņo Anastasija Savčuka
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Mārupes novadā" (skat. pielikums).
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.33/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Mārupes novadā" un to paskaidrojuma rakstu triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma
saņemšanas publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.29
Par Mārupes novada pašvaldības būvvaldes 2021.gada 25.oktobra lēmumu Nr.2/8/77
"Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu" apstrīdēšanu
Ziņo Anastasija Savčuka
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis
Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis
Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atcelt Mārupes novada būvvaldes vadītājas A.Skalbergas 2021.gada 25.oktobra lēmumu
Nr. 2/8/77 “Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu”.
2. Uzdot Mārupes novada būvvaldei ierosināt administratīvo procesu par nekustamajā
īpašumā Mazcenu aleja 20C - 3, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra
Nr. 80769001045 esošā siltumapgādes siltummezgla izbūves likumības noskaidrošanu.
Ja administratīvo procesa ietvaros tiks konstatēta patvaļīga būvniecība, Mārupes novada
būvvaldei nodrošināt lēmuma pieņemšanu saskaņā ar Būvniecības likuma 18.panta piekto
daļu. Par pieņemto lēmumu informēt Mārupes novada pašvaldības domi.
3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Administratīvajā rajona
tiesā (Rīgas tiesu nams, Baldones ielā 1A, Rīgā).
Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lpp.
LĒMUMS Nr.30
Par Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes
uzraudzības grupas novada pārstāvja nominēšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis,
Jānis Lībietis), (Guntis Ruskis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vides speciālistei Anitai
Lontonei- Ieviņai un Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Svetlanai
Burakai piedalīties Dabas aizsardzības pārvaldes, Ķemeru Nacionālā parka dabas
aizsardzības plāna izstrādē.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 11. augusta
lēmumu Nr.12 (sēdes prot.Nr.8).
3. Lēmuma norakstu nosūtīt Dabas aizsardzības pārvaldei.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.31
Par Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” vides trokšņa pārvaldības
darba grupas pārstāvja nominēšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
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Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vides speciālistei Anitai
Lontonei- Ieviņai piedalīties Valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga””
vides trokšņa pārvaldības darba grupās, pārstāvot Mārupes novada pašvaldības intereses.
2. Lēmuma norakstu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai “Starptautiskā lidosta “Rīga”.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.32
Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības komisijas sastāvā un nolikumā lēmumu
pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Izslēgt no Mārupes novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā sastāva Veldzi Liepu un iecelt par komisijas
locekli Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāju
Andu Sprūdi.
2. Aizstāt 1.2.4.apakšpunktā amata nosaukumu “Centrālās administrācijas Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja palīgs” ar amata nosaukumu “Centrālās administrācijas
Attīstības un plānošanas nodaļas Vides speciāliste”.
3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības komisijas lēmumu pieņemšanai par
lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikumu saskaņā ar pielikumu.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pašvaldības komisijas darījumu ar
lauksaimniecības zemi izskatīšanai nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada
pašvaldības domes 2021. gada 11. augusta lēmumu Nr.24 (prot. 8.).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.1
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 1, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0031, daļas aptuveni 0,0362 ha platībā un 0,0314 ha platībā,
pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 1, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0031, daļas aptuveni 0,0362 ha un 0,0314 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot
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zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods
[..], ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 1, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0031, daļām aptuveni 0,0362 ha un
0,0314 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 1, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 0031, daļas aptuveni 0,0362 ha un 0,0314 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt
izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.2
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 2, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 1087, daļas aptuveni 0,0191 ha platībā un 0,0315 ha platībā,
pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 2, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1087, daļas aptuveni 0,0191 ha un 0,0315 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods
[..], ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 2, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1087, daļām aptuveni 0,0191 ha un
0,0315 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 2, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 1087, daļas aptuveni 0,0191 ha un 0,0315 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt
izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
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LĒMUMS Nr.33.3
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 3, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0459, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 3, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0459, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 3, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0459, daļai aptuveni 0,0240 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 3, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0459, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.4
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 4, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0879, daļas aptuveni 0,0270 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 4, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0879, daļas aptuveni 0,0270 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 4, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0879, daļai aptuveni 0,0270 ha platībā.
49

4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 4, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 0879, daļas aptuveni 0,0270 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.5
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 5, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0460, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide,
Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis),
(Dace Štrodaha, Līga Kadiģe no zoom platformas izgājušas, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 5, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0460, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 5, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0460, daļai aptuveni 0,0240 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 5, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 0460, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.6
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 6, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 1247, daļas aptuveni 0,0297 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Aivars Osītis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 6, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1247, daļas aptuveni 0,0297 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
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uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 6, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1247, daļai aptuveni 0,0297 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 6, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 1247, daļas aptuveni 0,0297 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.7
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 7, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0461, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Andris Puide no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 7, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0461, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 7, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0461, daļai aptuveni 0,0240 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 7, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 0461, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.8
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 8, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 1270, daļas aptuveni 0,0315 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
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Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 8, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1270, daļas aptuveni 0,0315 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 8, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 1270, daļai aptuveni 0,0315 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 8, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 1270, daļas aptuveni 0,0315 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.9
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 9, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0462, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 9, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0462, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 9, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0462, daļai aptuveni 0,0240 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 9, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 0462, daļas aptuveni 0,0240 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
52

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.10
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 10, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0395, daļas aptuveni 0,0410 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Aivars Osītis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 10, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0395, daļas aptuveni 0,0410 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods [..], ar mērķi
izmantot to pašvaldības infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], paredzot kārtību, kādā
pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes
īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 10, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0395, daļai aptuveni 0,0410 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 10, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 0395, daļas aptuveni 0,0410 ha platībā (vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās
uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes
ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.11
Par nekustamā īpašuma Cepļu ielā 11, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 007 0463, daļas aptuveni 0,0264 ha platībā un 0,1108 ha platībā,
pieņemšanu dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Cepļu ielā 11, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0463, daļas aptuveni 0,1108 ha un 0,0264 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no [..], personas kods
[..], [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], ar mērķi izmantot to pašvaldības
infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu
starp Mārupes novada pašvaldību un [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], [..],
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personas kods [..], paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst darījuma īstenošanas rezultātā
ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, ja darījums netiek īstenots
zemes īpašnieka vainas dēļ.
3. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Cepļu ielā 11, Mārupē, Mārupes
pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0463, daļām aptuveni 0,1108 ha un
0,0264 ha platībā.
4. Uzdot Centrālās Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Cepļu ielā 11, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 007 0463, daļas aptuveni 0,1108 ha un 0,0264 ha
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot
zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt
izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.33.12
Par nekustamā īpašuma “Kampas 1”, Mārupes pag., Mārupes nov., kadastra Nr.8076
012 0120 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0992 pieņemšanu
dāvinājumā
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs
Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Līga
Kadiģe), (Normunds Orleāns no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma “Kampas-1”, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, kadastra Nr.8076 012 0120, zemes vienību 0,1279 ha platībā (kadastra
apzīmējums 8076 012 0992) no [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], SIA
“Valdlauču īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003670560, [..], personas kods [..], [..], personas
kods [..], ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt
dāvinājuma līgumu ar [..], personas kods [..], [..], personas kods [..], SIA “Valdlauču
īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003670560, [..], personas kods [..], un [..], personas kods [..].
3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus,
kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Kampas-1”, Mārupes pagasts, Mārupes
novads, kadastra Nr.8076 012 0120, zemes vienības 0,1279 ha platībā (kadastra
apzīmējums 8076 012 0992) pieņemšanu dāvinājumā.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.34
Par nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra
Nr.8076 006 0114 nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

Atzīt nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra
54

2.

Nr.8076 006 0114, nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv lēmuma 1.punktā
minēto informāciju.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.35
Par nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra
Nr.8076 011 0727, nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.
2.

Atzīt nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra
Nr.8076 011 0727, nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv lēmuma 1.punktā
minēto informāciju.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.36
Par Mārupes novada Babītes, Piņķu, Spilves, Spuņciema, Brīvkalnu, Dzilnuciema,
Egļuciema, Salienas, Mežāres un Liberu ciema ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu
pret energoefektīvāku LED apgaismojumu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Normunds Orleāns no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt Mārupes novada Babītes, Piņķu, Spilves, Spuņciema, Brīvkalnu, Dzilnuciema,
Egļuciema, Salienas, Mežāres un Liberu ciema ielu apgaismojuma gaismekļu nomaiņu
pret energoefektīvāku LED apgaismojumu.
2. Uzdot Mārupes novada domes iepirkumu komisijai sagatavot atklāta konkursa
“Apgaismojuma nodrošināšanas pilna servisa pakalpojums Mārupes novada Babītes,
Piņķu, Spilves, Spuņciema, Brīvkalnu, Dzilnuciema, Egļuciema, Salienas, Mežāres un
Liberu ciema ielu apgaismojumam” nolikumu, izmantojot ESCO investīciju modeli
(līgums slēdzams uz pieciem gadiem), un organizēt iepirkumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.37
Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 35, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra nr. 80760072129) zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses un
nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu
Ziņo Valdis Kārkliņš
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
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Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 35 , Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes
novadā (kadastra Nr.8076 007 2129) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007
3174 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)

1

Adresācijas
Adresācijas
objekts
objekta un, ja
(viensēta, nepieciešams, ar
ēka, apbūvei to funkcionāli
paredzēta
saistīto objektu
zemes
kadastra
vienība un apzīmējums, ja
telpu grupa)
tāds ir

2

apbūvei
Adreses paredzēta
piešķiršana zemes
vienība
apbūvei
Esošās
paredzēta
adreses
zemes
saglabāšana vienība

3

-

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

4
Dzelzceļa iela
35A, Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads
Dzelzceļa iela
35, Mārupe,
Mārupes
pagasts,
Mārupes
novads

5

106421031

Adresācijas
objekta jaunā
adrese

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

6
7
Dzelzceļa iela
35A, Mārupe,
Mārupes
8076 007 3543
pagasts,
Mārupes
novads
Dzelzceļa iela
35, Mārupe,
Mārupes
8076 007 3544
pagasts,
Mārupes
novads

8
Projektā
zemes
vienība
“Nr.1”

Projektā
zemes
vienība
“Nr.2”

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3543 0,1307 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3544 0,1306 ha platībā
zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme ( kods 0601).
5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem 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 3 (trim) lpp.
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
LĒMUMS Nr.38
Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Valdis Kārkliņš no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Apbalvot sportisti Aneti Namiķi, personas kods [..], par izciliem sasniegumiem Eiropas
čempionātā pludmales volejbolā U-20 un U-22 grupās, 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 Anetei Namiķei, personas kods [..], naudas balvu pārskaitot to uz
kontu AS Swedbank, 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) lpp.
LĒMUMS Nr.39
Par finansiālu atbalstu sportistam
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Piešķirt Dmitrijam Serjoginam, personas kods [..], finansiālu atbalstu 446,99 euro (četri
simti četrdesmit seši euro, 99 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa
dalību treniņnometnē “Lloret de mar”, Spānijā, no 2021.gada 17.decembra līdz
2022.gada 14.janvārim. Sportistam ir pienākums ievērot 2021.gada 13.decembra
pieteikumā (reģ.Nr.1/2-3/5089) 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.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar
Dmitriju Serjoginu, personas kods [..] un biedrību “Latvijas Vieglatlētikas savienība”,
Reģ. Nr.40008029019.
Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansiālo atbalstu pārskaitīt biedrībai “Latvijas
Vieglatlētikas savienība” uz tās rēķinā norādīto kontu.
Dmitrijam Serjoginam, personas kods [..], un biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas
savienība”, Reģ. Nr.40008029019, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā
finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā
paredzētajā kārtībā iesniedzot Mārupes novada pašvaldībai atskaiti par tā izlietošanu.
Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas
mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, Dmitrijam
Serjoginam, personas kods [..], un biedrībai “Latvijas Vieglatlētikas savienība”, Reģ.
Nr.40008029019, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada
pašvaldības domes piešķirto finansiālo atbalstu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim
neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā
rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā).

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lpp.
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LĒMUMS Nr.40
Par Babītes novada pašvaldības domes 2012. gada 7. februāra saistošo noteikumu Nr.3
“Par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas pakalpojumu apmaksu no
Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei
privātās pirmsskolas izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Pieņemt saistošos noteikumu Nr.34/2021 “Par Babītes novada pašvaldības domes
2012.gada 7.februāra saistošo noteikumu Nr.3 “Par pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanas pakalpojumu apmaksu no Babītes novada pašvaldības budžeta pirmsskolas
izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ja likumā “Par
pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo
noteikumu tiesiskumu.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.41
Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu “Par kārtību bērnu reģistrācijai un
uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības
iestādēs” apstiprināšanu
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Dace
Štrodaha, Līga Kadiģe), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības noteikumus “Par kārtību bērnu reģistrācijai un
uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības
iestādēs” saskaņā ar pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.42
Par 1.klašu atvēršanu 2022./2023.mācību gadā
Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo Mārtiņš Bojārs
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Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis
Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe), (Oļegs
Sorokins no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”
nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.Noteikt, ka 2022./2023.mācību gadā 1.klašu skaits:
1.1. Mārupes Valsts ģimnāzijā ir 4 (četras);
1.2. Jaunmārupes pamatskolā ir 5 (piecas);
1.3. Mārupes pamatskolā ir 5 (piecas);
1.4. Skultes sākumskolā ir 2 (divas);
1.5. Babītes vidusskolā ir 6 (sešas);
1.6. Salas sākumskolā ir 1 (viena)
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.43
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Normunds Orleāns no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Atbalstīt ar līdzfinansējumu EUR 200,00 apmērā mēnesī bērna vecāku vai aizbildni,
kurš saņem privāto bērnu uzraudzības pakalpojumu, par bērnu vecumā no pusotra gada
vecuma līdz brīdim, kad tiek uzsākta obligātā bērna sagatavošana pamatizglītības
apguvei, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem.
2. Līdzfinansējums tiek piešķirts uz trīspusēja līguma pamata.
3. Līdzfinansējums ir piemērojams no 2022.gada 1.janvāra līdz turpmākam Mārupes
novada pašvaldības domes lēmumam.
4. Ar 2022.gada 1.janvāri atzīt par spēkā zaudējušu:
4.1. Mārupes novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu Nr.34 (protokols Nr.2).
4.2. Babītes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.janvāra lēmumu (protokols Nr.2,
42§).
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.44
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 35/2021 “Par interešu
izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”
apstiprināšanu
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis,
Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace
Štrodaha, Līga Kadiģe), (Oļegs Sorokins no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.35/2021 “Par interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību”, 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.
3. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi
par apstiprināto saistošo noteikumu tiesiskumu vai Mārupes novada pašvaldībai viena
mēneša laikā atzinums nav nosūtīts, publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp.
LĒMUMS Nr.45
Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā pēc administratīvi teritoriālās reformas
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Turpināt Mārupes novada pašvaldības dalību Nacionālo veselīgo pašvaldību tīklā arī
pēc administratīvi teritoriālās reformas.
2. Deleģēt galveno koordinatoru Mārupes novada pašvaldībā - Juri Arvīdu Mūrnieku, epasts- bp@latnet.lv, tālrunis - [..].
3. Par politisko amatpersonu pasākumu īstenošanā Mārupes novada pašvaldībā deleģēt Mārtiņu Bojāru, e - pasts – martins.bojars@marupe.lv, tālrunis: 67149866.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp.
LĒMUMS Nr.46
Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma
sniegšanas cenrāža apstiprināšanu
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt Mārupes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma sniegšanas
cenrādi:
Pakalpojuma
Mērvienība
Cena bez
PVN
Cena ar
veids
PVN
(EUR)
PVN
(EUR)
(EUR)
Pedagoģiski
1 atzinums
53, 93
11,33
65,26
medicīniskās
komisijas
atzinuma
sniegšana
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp.
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LĒMUMS Nr.47
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.36/2021 “Par Mārupes
novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem
bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” apstiprināšanu
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Andris Puide no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.36/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības
pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” saskaņā ar pielikumu.
2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas" 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.36/2021 "Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas" publicēt oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.48
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 37/2021
"Par atbalstu sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā"
apstiprināšanu
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Sēdes audioieraksts 3h:27m:45s līdz 3h:48m:35s
(Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, Mārtiņš Bojārs, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs)
Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs,
Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Dace Štrodaha,
Līga Kadiģe), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par šo lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 6 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide,
Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.37/2021 "Par atbalstu sporta un veselīga
dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā " saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai.
3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma
saņemšanas publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.49
Par jaunu amatu vietu izveidošanu
pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte”
Ziņo Mārtiņš Bojārs
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Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis
Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe),
(Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins no zoom platformas izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. No 2022.gada 1.janvāra pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” izveidot 1 amata
vietu skolotāja palīgs (profesijas kods 5312 01) 29.saime, I līmenis, 4.mēnešalgu
grupa, 1 slodzi.
2. No 2022.gada 1.janvāra pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” izveidot amata vietu
skolotājs logopēds (profesijas kods 332005) 0,5 slodzi.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp.
LĒMUMS Nr.50
Par jaunas amata vietas izveidošanu Babītes mūzikas skolā
Ziņo Mārtiņš Bojārs
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis
Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe),
(Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins no zoom platformas izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Veikt grozījumus Babītes novada pašvaldības 2021.gada 27.janvāra noteikumos Nr.1
“Par amatiem, to klasificēšanu un mēnešalgām pašvaldības iestādēs 2021.gadā”
(protokols Nr.2, 45.§), papildinot pielikumu Nr.7 ar jaunu amata vietu Babītes mūzikas
skolas amatu sarakstā – Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos (profesijas kods
1112 37), 3.amatu saime, III līmenis, 10.mēnešalgu grupa, nepilnais darba laiks - 12
stundas nedēļā.
2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp.
Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:
LĒMUMS Nr.51
Par administratīvā līguma noslēgšanu
par pašvaldības izmaksātā līdzfinansējuma atmaksu
pirmskolas vecuma bērnu izglītības programmas apguvei privātajā izglītības iestādē
Ziņo Anastasija Savčuka

Sēdes audioieraksts 3h:50m:50s līdz 3h:58m:15s
(Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Normunds Orleāns)
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Oļegs Sorokins,
Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Dace
Štrodaha, Līga Kadiģe), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Uzlikt par pienākumu biedrībai "Varavīksnes putns", reģistrācijas Nr. 40008211860,
juridiskā adrese: Dubultu iela 4 - 40, Rīga, LV-1029, atmaksāt Mārupes novada
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pašvaldībai nepamatoti izmaksāto līdzfinansējumu EUR 18 833,19 (astoņpadsmit
tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 19 centi) apmērā.
2. Atļaut biedrībai "Varavīksnes putns", reģistrācijas Nr. 40008211860, juridiskā adrese:
Dubultu iela 4 - 40, Rīga, LV-1029, izpildīt lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu vienā
maksājumā labprātīgi līdz 2021. gada 30. decembrim vai noslēgt administratīvo līgumu
saskaņā ar lēmuma 3.punktu.
3. Noslēgt ar biedrību "Varavīksnes putns", reģistrācijas Nr. 40008211860, juridiskā
adrese: Dubultu iela 4 - 40, Rīga, LV-1029, administratīvo līgumu par nepamatoti
izmaksātā līdzfinansējuma EUR 18 833,19 (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti
trīsdesmit trīs euro, 19 centi) atmaksu, nosakot, ka līdzfinansējuma atmaksa veicama
pēc grafika, norādītājā ikmēneša atmaksājamās summas apmērā:
Laika periods
Atmaksājamā summa
Atlikums
01.2022.

1 570

17 263,19

02.2022.

1 570

15 693,19

03.2022.

1 570

14 123,19

04.2022.

1 570

12 553,19

05.2022.

1 570

10 983,19

06.2022.

1 570

9 413,19

07.2022.

1 570

7 843,19

08.2022.

1 570

6 273,19

09.2022.

1 570

4 703,19

10.2022.

1 570

3 133,19

11.2022.

1 570

1 563,19

12.2022.

1 563,19

0

Maksājums veicams līdz katra mēneša pēdējam datumam sākot ar 2022.gada 1.janvāri.
4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram pēc administratīvā akta spēkā stāšanās
nodrošināt administratīvā līguma noslēgšanu līdz 2021.gada 30.decembrim.
5. Ja lēmuma 2.punkts (un/vai 4.punkts) nav izpildīts līdz 2021.gada 30.decembrim,
Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt šī lēmuma 1.punkta piespiedu
izpildi saskaņā ar Administratīvā procesa likuma astoto sadaļu.
6. Administratīvo aktu ierakstītā pasta sūtījuma veidā nosūtīt biedrībai "Varavīksnes putns",
reģistrācijas Nr. 40008211860, uz juridisko adresi: Dubultu iela 4 - 40, Rīga, LV-1029.
7. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu,
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta pa
pastu ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai, Administratīvais akts
pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007.
Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lpp.
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LĒMUMS Nr.52
Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu
"Iekšējā audita veikšanas kārtība Mārupes novada pašvaldībā" apstiprināšanu
Ziņo Anastasija Savčuka
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Oļegs Sorokins,
Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Dace
Štrodaha, Līga Kadiģe), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus "Iekšējā audita veikšanas kārtība Mārupes novada pašvaldībā"
(skat. pielikums).
2. Noteikt, ka noteikumi "Iekšējā audita veikšanas kārtība Mārupes novada pašvaldībā"
stājās spēkā ar lēmuma pieņemšanas brīdi.
Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp.
LĒMUMS Nr.53
Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošo 233/6971 domājamo daļu no nekustamā
īpašuma - zemes gabala Skultes ielā 29B, Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 001 0049, pārdošanas cenas apstiprināšanu
un atsavināšanu par noteikto cenu
Ziņo Solvita Hiršfelde
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis,
Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Atsavināt [..], personas kods [..], 233/6971 domājamās daļas no zemes vienības,
kadastra apzīmējums 8076 001 0049, kas ietilpst nekustamā īpašuma Skultes iela 29B,
Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 001 0049, sastāvā, par
summu 741 euro (septiņi simti četrdesmit viens euro) apmērā.
2. Par minēto lēmumu informēt [..], personas kods [..], nosakot termiņu 3 (trīs) mēneši
pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes novada pašvaldību.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt
nekustamā īpašuma Skultes iela 29B, Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,
kadastra Nr.8076 001 0049, sastāvā ietilpstošās zemes vienības, kadastra apzīmējums
8076 001 0049, 233/6971 domājamo daļu pirkuma līgumu ar [..], personas kods [..].
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.54
Par atļauju savienot amatus Ilmāram Stašulānam
Ziņo Linda Liepiņa
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis,
Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Dace
Štrodaha, Līga Kadiģe), (Oļegs Sorokins no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Atļaut
Mārupes
novada
pašvaldības
Pašvaldības
īpašumu
pārvaldes
energopārvaldniekam Ilmāram Stašulānam savienot Nekustamo īpašumu
novērtēšanas komisijas locekļa amatu ar garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības
“Bulduri” valdes priekšsēdētāja amatu.
2. Ilmāram Stašulānam savas kompetences ietvaros ir pienākums rakstiski informēt
Mārupes novada pašvaldības domi, ja mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas ir
pamatā šī lēmuma izdošanai un varētu nepieļaut turpmāku amatu savienošanu.
3. Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
4. Lēmumu izsniegt Ilmāram Stašulānam.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.55
Par grozījumiem Centrālās administrācijas amatu sarakstā
Ziņo Elfa Sloceniece
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis,
Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Dace
Štrodaha, Līga Kadiģe), (Oļegs Sorokins no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
Veikt šādus grozījumus ar Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.6, sēdes
protokola Nr.53.§ apstiprinātajā Centrālās administrācijas nolikuma pielikumā Nr.2
“Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu saraksts”:
1.1. No 2022.gada 1.janvāra Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un
mārketinga nodaļā esošo vienu amata vietu – Centrālās administrācijas Sabiedrības
iesaistes un mārketinga nodaļas maketētājs pārsaukt par Centrālās administrācijas
Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas
vizuālās identitātes speciālists
(profesijas kods 2651 05) 24.amatu saime, III līmenis, 11.mēnešalgu grupa.
1.2. No 2022.gada 1.janvāra Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļā esošo vienu
amatu – iepirkumu speciālists pārsaukt par vecākais iepirkumu speciālists
(profesijas kods 3323 01) 2.amatu saime, V līmenis, 12.mēnešalgu grupa.
2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Centrālās administrācijas
nolikuma 2.pielikumu.
1.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.56
Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju
pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai
Ziņo Ilze Krēmere
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs,
Gatis Vācietis, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe), (Ivars Punculis, kā
ieintersētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu balsojumā
par sagatavoto lēmumu nepiedalās), (Oļegs Sorokins, Jānis Lībietis no zoom platformas
izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris
Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai
ūdenssaimniecības sistēmai šādām personām:
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Nr.
1

Īpašnieks
[..]

Adrese
[..]

80760120368

1701,87

1701,87

0,00

2

[..]

[..]

80760070855

998,55

998,55

0,00

3

[..]

[..]

80760031112

980,40

980,40

0,00

4

[..]

[..]

80760120262

2018,89

2018,89

0,00

5

[..]

[..]

80769003933

1144,06

1144,06

0,00

6

[..]

[..]

80760120385

904,78

904,78

0,00

7

[..]

[..]

80760120385

1156,76

8

[..]

[..]

80760120006

1122,28

1122,28

0,00

9

[..]

[..]

80760070476

1552,73

1552,73

0,00

10

[..]

[..]

80760070698

998,55

998,55

0,00

11

[..]

[..]

80760070732

2520,43

2500

20,43

12

[..]

[..]

80760030673

847,91

847,91

0,00

13

[..]

[..]

80760072396

696,05

696,05

0,00

KOPĀ:
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16643,26

709,06

709,06

1156,76

16622,83

709,06

709,06

0,00

Iesniedzēja
līdzfin. ūdens,
EUR

Iesniedzēja
līdzfinan.
kanalizācija,
EUR

Pašvaldības
līdzfin. ūdens,
EUR

Pašvaldības
līdzfin.
kanalizācija
EUR

Tāme
kanalizācija,
EUR

Tāme ūdens,
EUR

Īpašuma
kadastra Nr.

0,00

20,43

0,00

2. Atzīt Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmuma Nr. 40 (prot.
Nr. 13) 1.punktu daļā par [..] un [..] par spēku zaudējušu;
3. 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.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā rajona
tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lpp.
LĒMUMS Nr.57
Par nomas līguma slēgšanu ar SIA “TeleTower”
Ziņo Dāvids Valters
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs,
Gatis Vācietis, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe, Ivars Punculis), (Oļegs
Sorokins, Jānis Lībietis no zoom platformas izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Slēgt Mārupes novada pašvaldībai piederoša apbūvēta nekustamā īpašuma Mazcenu
aleja 35, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 011 0006,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0007 daļas, 57 m2 platībā, nomas
līgumu (skat. pielikums) ar SIA “TeleTower”, reģistrācijas Nr. 40103257495, ar
darbības laiku uz vienu gadu un ar tiesībām pagarināt nomas līguma kopējo darbības
laiku līdz 10 (desmit) gadiem.
2. Nekustamā īpašuma nomas maksu vienā gadā noteikt 3240,00 EUR (trīs tūkstoši divi
simti četrdesmit euro, 00 centi) bez PVN 21% apmērā. Par nomas maksas aprēķina
veikšanu Līguma spēkā stāšanās gadā nomas maksu palielināt par 410,80 EUR (četri
simti desmit euro, 80 centi) ar PVN 21% apmēra.
3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada
31.decembrim noslēgt nomas līgumu saskaņā ar pielikumu.
4. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt SIA “TeleTower” uz e-pasta
adresi: info@teletower.lv.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.58
Par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas
līguma darbības termiņa pagarināšanu
Ziņo Dāvids Valters
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs,
Gatis Vācietis, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Ivars Punculis, Andris
Puide), (Līga Kadiģe, Oļegs Sorokins no zoom platformas izgājuši, balsojumā par sagatavoto
lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
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1. Pagarināt starp pašvaldību un SIA “BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr.
40003145751, 2010.gada 30.martā noslēgtā ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas līguma darbības laiku līdz 2022.gada 31.decembrim.
2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021.gada
31.decembrim noslēgt vienošanos par 2010.gada 30.marta ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas līguma darbības laika pagarināšanu.
3. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt SIA “BABĪTES SILTUMS”
uz e-pasta adresi: info@babitessiltums.lv.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.59
Par ēkas Bebru ielā 10, Mārupē, Mārupes pagastā,
Mārupes novadā, cenrāža apstiprināšanu
Ziņo Ilze Krēmere
Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs,
Gatis Vācietis, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Ivars Punculis), (Līga
Kadiģe, Oļegs Sorokins no zoom platformas izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
Apstiprināt ēkas Bebru ielā 10 A daļas, 73,9 kv.m. platībā (ēkas publisko telpu,
vējtveri, tualeti un palīgtelpu), īslaicīgas nomas cenrādi, saskaņā ar grafisko
pielikumu:
1.1. sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku
aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, kā arī Eiropas Savienības
Eiropas savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros pašvaldības vadībā
(uzraudzībā) īstenoto pasākumu organizēšanai - EUR 3,00 EUR ar PVN dienā par
tirdzniecības vietu;
2.2. citiem mērķiem – EUR 0,20 ar PVN stundā par vienu kvadrātmetru (līdz 10 dienām
gadā vienai personai), ja tas atbilst mērķim – amatnieku/mājražotāju produkcijas
popularizēšanai un tirdzniecībai.
1.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.60
Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.38/2021
“Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.6/2021 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada apvienotā budžeta
apstiprināšanu”” pieņemšanu
Ziņo Laima Levanoviča
Sēdes audioieraksts 4h:09m:00s līdz 4h:17m:55s
(Aivars Osītis, Andris Puide, Laima Levanoviča)
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis,
Ivars Punculis, Jānis Lībietis), (Līga Kadiģe no zoom platformas izgājusi, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 5 (Andris Puide, Aivars Osītis,
Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins), Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
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1. Pieņemt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.38/2021 “Grozījumi
Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2021
„Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada apvienotā budžeta apstiprināšanu””
saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to parakstīšanas.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.61
Par noteikumu “Noteikumi par Mārupes novada pašvaldības iepirkumu plānošanu,
veikšanu un kontroli” apstiprināšanu
Ziņo Kristaps Ločs
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs,
Gatis Vācietis, Normunds Orleāns, Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Līga Kadiģe, Oļegs
Sorokins), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome
nolemj:
1. Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par Mārupes novada pašvaldības iepirkumu
plānošanu, veikšanu un kontroli” (skatīt pielikumu).
2. Noteikt, ka šie noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī.
3. Noteikt, ka “Noteikumi par Mārupes novada domes iepirkumu plānošanu, veikšanu un
kontroli”, kas apstiprināti ar Mārupes novada domes 2018.gada 31.oktobra lēmumu
Nr.32, sēdes protokols Nr.14, zaudē spēku 2021.gada 31.decembrī.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:
LĒMUMS Nr.62
Par bez vecāku gādības palikuša bērna atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa
jautājuma risināšanā un iekļaušanu palīdzības reģistrā
Ziņo Linda Liepiņa
Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Andris Puide, Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Līga Kadiģe, Oļegs
Sorokins), (Jānis Lībietis, Guntis Ruskis no zoom platformas izgājuši, balsojumā par
sagatavoto lēmumu nepiedalās), „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) lpp.
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LĒMUMS Nr.63
Par ziedojuma pieņemšanu no SIA “Saliena”, Reģ.Nr.40203032871
Ziņo Jānis Buza
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Andris Puide, Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Līga Kadiģe, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins), (Guntis Ruskis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1. Pieņemt no SIA “Saliena”, Reģ.Nr.40203032871, ziedojumā 2156.34 EUR (divi
tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un trīsdesmit četri euro centi) apmērā 83
(astoņdesmit trīs) aptiekas dāvanu karšu, ar vienas dāvanu kartes nomināla vērtību 20,00
(divdesmit euro un nulle euro centi), iegādei un izsniegšanai Mārupes novada bērniem
invalīdiem.
2. Pilnvarot Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāju Unu Putniņu parakstīt ar SIA
“Saliena”, Reģ.Nr.40203032871, ziedojuma līgumu un kārtot visas nepieciešamās
formalitātes Mārupes novada pašvaldības vārdā ziedojuma saņemšanai un izlietošanai
atbilstoši tā piešķiršanas mērķim.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.64.1
Par zemes vienības iegūšanu īpašumā Lakstīgalu iela 2, Piņķi
Ziņo Lauma Erdmane
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis,
Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris
Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, Jānis Lībietis), Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
LĒMUMS Nr.64.2
Par nekustamā īpašuma “Velgas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā
(kadastra Nr. 8076 012 0283) iegūšanu īpašumā
Ziņo Lauma Erdmane
Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis,
Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris
Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, Jānis Lībietis), Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.
Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
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LĒMUMS Nr.65
Par adreses piešķiršanu Meldrāju iela 14, Vīkuļi, Babītes pagastā, Mārupes novadā
Ziņo Lauma Erdmane
Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Andris Puide, Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Līga Kadiģe, Jānis Lībietis,
Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības
dome nolemj:
1.Piešķirt nekustamā īpašuma Meldrāju iela 14, Vīkuļi, Babītes pagastā, Mārupes novadā,
divģimeņu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses atbilstoši pielikumam.
Veiktā darbība
(adreses
Adresācijas
Adresācijas
piešķiršana,
objekta un, ja
objekts
Adresāmaiņa, tai skaitā
Adresācijas objekta
nepieciešams,
(viensēta,
cijas
Cita
adreses
un, ja nepieciešams, ar
Esošā adresācijas
ar to
ēka, apbūvei
objekta
Adresācijas objekta
informāpieraksta
to funkcionāli saistīto
objekta kods adrešu
funkcionāli
paredzēta
esošā
jaunā adrese
cija, ja
formas
objektu kadastra
klasifikatorā, ja tāds ir
saistīto objektu
zemes
adrese, ja
tāda ir
precizēšana,
apzīmējums, ja tāds ir
jaunais kadastra
vienība un
tāda ir
likvidēšana vai
apzīmējums, ja
telpu grupa)
esošās adreses
tāds ir
saglabāšana)

1

2

adreses
piešķiršanu

adreses
piešķiršanu

telpu grupai

3

4

5

80480080314001001

106574090

telpu grupai
80480080314001002

2.

3.

106574090

6

7

Meldrāju iela 14-1,
Vīkuļi, Babītes
pagasts, Mārupes
novads
Meldrāju iela 14-2,
Vīkuļi, Babītes
pagasts, Mārupes
novads

Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai
nosūtīt lēmumu zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai
nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.
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) lpp.
LĒMUMS Nr.66
Par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Ziņo Dāvids Valters
Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa,
Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis,
Normunds Orleāns, Andris Puide, Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Līga Kadiģe, Guntis Ruskis,
Oļegs Sorokins), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu
nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:
1.

Nodot ar 2022. gada 1. janvāri bezatlīdzības lietošanā Nodrošinājuma valsts aģentūrai
Mārupes novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošu mantu - nekustamā
īpašuma daļu:
1.1.
pēc inventarizācijas plāna nedzīvojamās telpas Nr.2, Nr.8 un Nr.9 ar kopējo
platību 36,2 m², Pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāvā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes
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2.

3.

4.
5.

6.

pagastā, Mārupes novadā, turpmāk – Telpas, ar bilances vērtību 13398,44 EUR
(trīspadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit astoņi euro, 44 centi), ievērojot, ka:
1.1.1. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, tās ir nodrošinātas ar centrālo siltumapgādi un
elektroapgādi, logi aprīkoti ar žalūzijām;
1.1.2. Telpas nepieciešamas Valsts policijas funkciju veikšanai un nodrošināšanai
Mārupes novada Babītes un Salas pagasta administratīvajā teritorijā. Lietderība vienlaicīgi tiek nodrošināta operatīva komunikācija ar Pašvaldību un tās iestāžu
darbiniekiem dažādu kopīgu problēmjautājumu risināšanā un policijas darbiniekiem
iespēja izmantot saskaņā ar likumu „Par policiju” dienesta vajadzībām, bez atlīdzības,
Pašvaldībai piederošos elektroniskos sakaru līdzekļus un masu informācijas līdzekļus, lai
noskaidrotu noziedzīga nodarījuma izdarīšanas apstākļus un personas, kas to izdarījušas,
meklētu noziedzniekus un bez vēsts pazudušos, kā arī lai veiktu likumpārkāpumu
profilaksi;
1.1.3. Telpu izmantošanas mērķis – Valsts policijas funkciju nodrošināšanai, ar termiņu
uz pieciem gadiem;
1.1.4. Telpu patapinājuma līgums tiek pārtraukts gadījumā, ja Telpas nepieciešamas
Pašvaldībai jaunu funkciju veikšanai vai Valsts policijai tās vairāk nav nepieciešamas;
1.1.5. Telpas nedrīkst pārbūvēt un bojāt, tām nedrīkst pasliktināt to vizuālo stāvokli,
tās drīkst izmantot tikai lēmuma 1.1.3. apakšpunktā noteiktam mērķim.
Slēgt patapinājuma līgumu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru par nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Pašvaldībai piederošu mantu - nekustamā īpašuma daļu, pēc inventarizācijas
plāna nedzīvojamās telpas Nr.2, Nr.8 un Nr.9 ar kopējo platību 36,2 m², Pašvaldības
administrācijas ēkas 1.stāvā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā.
Patapinājuma līgumā paredzēt Nodrošinājuma valsts aģentūrai šādus maksājumus:
3.1.
par Telpām piegādāto siltumenerģiju proporcionāli bezatlīdzības lietošanā
nodoto Telpu platībai;
3.2.
par patērēto elektroenerģiju, auksto ūdeni un notekūdeņu savākšanu no kopējā
patēriņa proporcionāli Telpās nodarbināto darbinieku skaitam.
Patapinājuma līguma darbības termiņu noteikt no 2022. gada 1. janvāra līdz 2026. gada
31. decembrim.
Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam līdz 2021. gada
31. decembrim ar Nodrošinājuma valsts aģentūrai noslēgt līgumu “Par nedzīvojamo telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt Nodrošinājuma valsts
aģentūrai uz e-pasta adresi: pasts@agentura.iem.gov.lv.

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lpp.
Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.14.20
Pašvaldības domes priekšsēdētājs paziņo, ka komiteju sēdes notiks 2022.gada 19.janvārī
Domes sēde notiks 2022.gada 26.janvārī plkst.10:00.
Pielikumā apstiprināti 99 (deviņdesmit deviņi) pašvaldības domes lēmumi.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs:

Andrejs Ence

Centrālās administrācijas
Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas
domes sekretāre

Ilona Pelša
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Domes sēdes protokols parakstīts 2021.gada 30.decembrī.

73

