
1 
 

 
DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.1 

Tiešsaistē 

Mārupes  novadā                     2022.gada 26.janvārī 

 

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, Jānis Kazaks  

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Centrālās administrācijas vadītāja Elfa Sloceniece, 

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. Jānis Buza, juristi Dāvids Valters, Baiba Baltiņa, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Dace Žīgure, 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administrators 

Guntis Pedecs, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, 

Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons, 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Sēdi protokolē Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Kristīne Štrāla. 

 

Informācijai: 

• Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes ziņojums  par 

notikušajām aktivitātēm janvārī. 

G.Ruskis aicina, lai ir redzami visi ierosinājumi novada aplikācijā. Jāļauj iedzīvotājiem vairāk 

iesaistīties. 

E.Brigmane norāda, ka tagad liek iekšā pilnīgi visus ierosinājumus. 

• Izpilddirektora ziņojums par saimniecisko darbību janvārī.  

J.Kazaks informē, ka saņēmis katastrofālas atsauksmes no iedzīvotājiem par ielu stāvokli. 

Kāpēc netiek sakārtots šis jautājums? 

K.Ločs informē, ka ceļi tiek apsekoti, decembris bija izaicinājums visiem. Ceļu uzturētāji līdz 

galam netika galā, tika piestādīti līgumsodi. Mēģinam maksimāli labāk izdarīt darbu, liekam 

pārtīrīt ielas. 

A.Ence papildina, ka patreiz situācija ir samērā laba.  
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A.Osītis norāda, ka šajā ziemā Eco Baltia vide autovadītāji ir īpaši kaprīzi un ja ir piesnidzis, 

nemaz nevrauc iekšā, tas stingri jāpārrunā ar Eco Baltia vide. 

O.Sorokins jautā, vai līgumā ir atrunāts, ka sniegs jāizved? 

K.Ločs informē, ka sniega izvešana ir ļoti dārgs pasākums un mēs to nedaram. 

I.Bērziņai jautājums saistībā ar iepirkumiem – vai tiek izvēlēti divi vai trīs pretendenti? Tagad 

viss ir tik ļoti sadārdzinājies. Ja izvēlamies vienu pretendentu, tad nav variantu, bet ja 

izvēlamies divus vai trīs, tad varam samazināt izdevumus. 

K.Ločs informē, ka iepirkumu nevar sadarīt daļās, to nosaka likums. Iespējams, ka atsevišķos 

iepirkumos ir jādomā par sadalīšanu lotēs. 

• Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieka Jura Jēkabsona atskaite par Mārupes 

novada Pašvaldības policijas darbu par laika periodu 18.12.2021. - 20.01.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

Nr.8.5-Nr.8.7 Par zemes vienības/nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā. 

Nr.64 Par saistošo noteikumu Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu. 

Nr.65 Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā. 

Nr.66 Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas sastāvā. 

Nr.67 Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra 

lēmumā Nr.56 “Par piemaksu noteikšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības 

policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā 

ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu”. 

 

Notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu  Nr.8.5; Nr.8.6; Nr.8.7; Nr.64; Nr.65; Nr.66; 

Nr.67 iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Iekļaut lēmumprojektus Nr.8.5; Nr.8.6; Nr.8.7; Nr.64; Nr.65; Nr.66; Nr.67 sēdes darba 

kārtībā. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par Naktsvijoļu, Maijpuķīšu, Saulespuķu, Īrisu, Upenieku un Margrietiņu ielas 

nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

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

lietošanas mērķa noteikšanu: 

2.1  nekustamam īpašumam “Dravnieki”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760070017); 

2.2  nekustamam īpašumam “Pabērzi”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760071316); 

2.3  nekustamiem īpašumiem Kurpnieku iela 10 (kadastra Nr.80760030975)  un 

Kurpnieku iela 12 (kadastra Nr.80760030992), Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā;  

2.4  nekustamam īpašumam “Birztalas” (kadastra Nr.8048 007 0964)  zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1121 un nekustamam īpašumam “Jaunķurbji” 

(kadastra Nr. 8048 007 0043) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

0043, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 
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2.5   nekustamam īpašumam “Ezermuižas” (kadastra Nr.8088 002 0005), Pavasaros, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

2.6  nekustamam īpašumam “Mūsmājas”, Sīpolciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8088 006 0108); 

2.7  projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Tēraudi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 008 0216, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

2.8  projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Viršvidi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 004 1408, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

2.9  projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Plečgali” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 003 0167, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

2.10  projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Ezernieki” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 012 0020, Trenčos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

3.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu  

3.1.  nekustamo īpašumu “Kastaņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 

0127 un “Dižozoli” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0090, 

Gātciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

3.2.  nekustamo īpašumu Sīļukalnu ielā 12 un Sīļukalnu ielā 14 zemes vienībām 

Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

4.  Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.) 

5. Par adrešu piešķiršanu (6 gab.). 

6.  Par adreses likvidēšanu dzīvojamai mājai zemes vienībā "Dižniedras", Gātciemā, 

Salas pagastā, Mārupes novadā. 

7.  Par zemes piekritību pašvaldībai. 

8.  Par zemes vienības/nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā (7 gab.). 

9.  Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 

37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, lokālplānojuma, ar kuru  groza 

teritorijas plānojumu, izstrādes izbeigšanu. 

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu  Lambertu ielā 35 

(kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora 

iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā  teritorijai. 

11. Par nekustamā īpašuma “Kirmeļi” (kadastra Nr. 8088 005 0034)  detālplānojuma 

realizāciju pa daļām. 

12. Par nekustamā īpašuma „Silpap-Skreijas”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8048 007 0100), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

1010, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

13. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Kosas” (dienvidu daļai) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 005 0082, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

14. Par nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgavji”), Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai. 

15. Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 

“Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra 

Nr.80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijā, projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

16. Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

“Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006), 

teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.1/2022 izdošanu. 

17. Par nekustamā īpašuma Paparžu iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8076 011 1761, pieņemšanu dāvinājumā. 

18. Par nekustamā īpašuma Ķērpju iela, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.8076 011 1762, pieņemšanu dāvinājumā. 



4 
 

19. Par saistošo noteikumu Nr.2/2022  “Par Babītes novada domes 23.09.2009. saistošo 

noteikumu Nr.100 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Vecvagari”, 

kadastra Nr.8088 001 0021, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

apstiprināšanu. 

20. Par saistošo noteikumu Nr.3/2022 “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo  

dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” apstiprinšanu. 

21. Par izmaiņām konkursa “Mārupe – mūsu mājas” komisijas sastāvā. 

22. Par konkursa „Mārupe – mūsu mājas 2022” nolikuma „Par tiesībām slēgt 

līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” 

apstiprināšanu. 

23. Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 

apstiprināšanu. 

24. Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta-Babīte, nodošanu 

publiskai apspriešanai.  

 

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

25. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (4 gab.). 

26. Par naudas balvas izmaksu par sasniegumiem sportā. 

27. Par grozījumu Mārupes novada Bibliotēkas nolikumā. 

28. Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. 

29. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar 

privātām izglītības iestādēm 2022.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai. 

30. Par sadarbību mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā ar Ropažu, Saulkrastu un 

Ādažu novadu pašvaldībām.  

31. Par Mārupes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisija  izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu. 

32. Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek saskaņotas pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas” apstiprināšanu.  

33. Par grozījumiem Mārupes novada Sociālā dienesta amatu sarakstā.  

34. Par grozījumiem Mārupes novada Bāriņtiesas  amatu sarakstā.  

35. Par grozījumiem  Mārupes Sporta centra amatu sarakstā.  

36. Par Babītes vidusskolas amatu vietu saraksta un likvidējamo amatu vietu saraksta 

apstiprināšanu. 

37.  Par Babītes pirmskolas izglītības iestādes amata vietu saraksta apstiprināšanu. 

38.  Par pirmskolas izglītības iestādes “Saimīte” amatu vietu saraksta apstiprināšanu. 

39.  Par amata vietu saraksta apstiprināšanu Babītes mūzikas skolā. 

40.  Par Salas sākumskolas amatu vietu saraksta apstiprināšanu. 

41. Par grozījumiem Mārupes Valsts ģimnāzijas amata vietu sarakstā. 

42. Par grozījumiem Mārupes pamatskolas amata vietu sarakstā. 

43. Par grozījumiem Mārupes novada izglītības iestāžu amata vietās – medicīnas māsas. 

44. jaunas amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte”. 

45. Par grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.12/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu 

slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā”. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

46. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmumā 

Nr.23.1“Par finansiālu atbalstu sportistam” (sēdes prot. Nr.13). 

47. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Noriņas”, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 011 0727. 

48. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu 

“Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 006 0114. 

49. Par nolikuma un noteikumu, kas nodrošina publisko iepirkumu veikšanu Babītes un 

Salas pagastos, atcelšanu. 
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50. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai. 

51. Par iepirkuma “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana Babītes 

vidusskolā un Babītes Sporta kompleksā” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

52. Par iepirkuma “Mārupes novada ielu apgaismojuma nomaiņa pret LED 

apgaismojumu” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

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

54. Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo un tās nomāto 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” pieņemšanu.  

55. Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu.  

56. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2022.gadā (janvāris-augusts). 

57. Par Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvu.  

58. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā.  

59. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu 

sarakstā.  

60. Par grozījumiem  Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu sarakstā. 

61. Par organizatoriskajām izmaiņām Mārupes novada pašvaldības policijā.  

62. Par saistošo noteikumu  “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību 

Mārupes novadā” apstiprināšanu.  

63. Par iesnieguma izskatīšanu.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

64. Par saistošo noteikumu Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu. 

65. Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā. 

66. Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

sastāvā. 

67. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmumā 

Nr.56 “Par piemaksu noteikšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības policijas 

darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 

infekcijas slimības uzliesmojumu”. 

 

Notiek deputātu balsojumu par darba kārtību kopumā. 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

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

 

Nr.1 

Par Naktsvijoļu, Maijpuķīšu, Saulespuķu, Īrisu, Upenieku 

un Margrietiņu ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Spilves ciema teritorijā sekojošas ielas 

piešķirot nosaukumus: 

1.1. Maijpuķīšu iela  (posmā no Naktsvijoļu ielas līdz Rīgas pilsētas meža fonda zemei 

(kadastra apzīmējums 8048 001 0075)) 0,25 km garumā un 12 m platumā sarkanajās 

līnijās;  

1.2. Saulespuķu iela  (posmā no Īrisu ielas līdz Maijpuķīšu ielai) 0,27 km garumā un 12 

m platumā sarkanajās līnijās; 

1.3. Īrisu iela  (posmā no Naktsvijoļu ielas līdz Margrietiņu ielai) 0,28 km garumā un 12 

m platumā sarkanajās līnijās;  

1.4. Margrietiņu iela  (posmā no Upenieku ielas līdz nekustamajam īpašumam 

“Grietēni” (kadastra Nr.80480040289)) 0,4 km garumā un 12 m platumā sarkanajās; 

1.5. Upenieku iela  (posmā no Saulespuķu ielas līdz Margrietiņu ielai) 0,07 km garumā 

un 12 platumā sarkanajās līnijās;  

2. Precizēt izveidoto Naktsvijoļu ielas izvietojumu (posmā no Īrisu ielas līdz nekustamajam 

īpašumam Naktsvijoļu iela 24 (kadastra Nr. 8048 004 1529) 0,25 km garumā un 12 m 

platumā sarkanajās līnijās;  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.2.1 

Par nekustamā īpašuma “Dravnieki”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760070017), zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un 

nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.   Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dravnieki”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 007 0017), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 0017 

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) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses  

 maiņa 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 0017 

“Dravnieki”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

104922046 

Dravnieku iela 

20, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

8076 007 3550 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

 maiņa 
ēkai 

8076 007 0017 

001 

“Dravnieki”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

104922046 

Dravnieku iela 

20, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 0017 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

 maiņa 
ēkai 

8076 007 0017 

002 

“Dravnieki”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

104922046 

Dravnieku iela 

20, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 0017 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

 maiņa 
ēkai 

8076 007 0017 

003 

“Dravnieki”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

104922046 

Dravnieku iela 

20, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 0017 

003 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

 maiņa 
ēkai 

8076 007 0017 

004 

“Dravnieki”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

104922046 

Dravnieku iela 

20, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 0017 

004 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

 maiņa 
ēkai 

8076 007 0017 

005 

“Dravnieki”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

104922046 

Dravnieku iela 

20, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 0017 

005 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pētera iela 30, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 3552 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

3.Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3551   -  0,4441 ha 

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

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3553   -  0,0906 ha 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3553  -  0,0906 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3552  -  0,2100 ha 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/104922046?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922046?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922046?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922046?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922046?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922046?type=house


8 
 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3551  -  0,4441 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

8. Zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3550  atstāt spēkā esošos zemes 

lietošanas mērķus: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) – 0,2000 ha 

platībā, un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

– 3,4653 ha platībā. 

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 
 

Nr.2.2 

Par nekustamā īpašuma “Pabērzi”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760071316), 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, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto 

lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pabērzi”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 007 1316), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1316 

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) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses  

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lapiņu dambis 

6, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 3549 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršana 
ēkai  

8076 007 1316 

001 
 

Lapiņu dambis 

6, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 1316 

001 
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adreses  

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lapiņu dambis 

8, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 3554 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  103703803 

“Pabērzi”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 3555 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3556   -  0,1768 ha 

platībā, nosaukumu Lapiņu dambis, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3556  -  0,1768 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3549  -  0,1520 ha 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3554  -  0,1200 ha 

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

7. Zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3555  atstāt spēkā esošo zemes 

lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 

0101) – 1,5246 ha platībā. 

8. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.2.3 

Par nekustamo īpašumu Kurpnieku iela 10 (kadastra Nr. 80760030975)  un Kurpnieku 

iela 12 (kadastra Nr. 80760030992), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 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, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Kurpnieku iela 10 (kadastra Nr. 80760030975)  un 

Kurpnieku iela 12 (kadastra Nr. 80760030992), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties 

pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam: 

https://www.kadastrs.lv/varis/103703803?type=house
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 0975 

Kurpnieku iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

104683026 

 

Kurpnieku iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 2591 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 003 0975 

001 

Kurpnieku iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

104683026 

 

Kurpnieku iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 0975 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses  

piešķiršana 
ēkai 

8076 003 0992 

002 
  

Kurpnieku iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 0992 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 0992 

Kurpnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104683122 

Kurpnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 2592 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8076 003 0992 

001 

Kurpnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104683122 

Kurpnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 0992 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2593  -  0,0223 ha 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2593  -  0,0223 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2591  -  0,1976 ha 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2592  -  0,1502 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). 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/104683026?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104683026?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104683026?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104683026?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104683122?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104683122?type=house
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Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

 

Nr.2.4 

Par nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr. 8048 007 0964)  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 007 1121 un nekustamā īpašuma “Jaunķurbji” (kadastra 

Nr.8048 007 0043) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0043, Dzilnuciemā, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un 

nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Birztalas” (kadastra Nr.8048 007 0964)  zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1121 un nekustamā īpašuma “Jaunķurbji” (kadastra 

Nr.8048 007 0043) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0043, Dzilnuciemā, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, 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) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0043 

“Meža Rozes”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106906071 

“Meža Rozes”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 007 0043 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 1121 

“Birztalas”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106561781 

“Birztalas”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480071121 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

3. Zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0043  -  8,6220 ha platībā, atstāt 

spēkā esošo zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1121  -  0,2236 ha platībā, atstāt 

spēkā esošo zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0600). 

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.  

https://www.kadastrs.lv/varis/106906071?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106561781?type=house
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6. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.2.5 

Par nekustamā īpašuma “Ezermuiža” (kadastra Nr. 8088 002 0005), Pavasaros, Salas 

pagastā, Mārupes novadā,  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, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ezermuiža” (kadastra Nr.8088 002 0005), Pavasaros, 

Salas pagastā, Mārupes novadā, 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) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Dzintarkrasti”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 002 0119 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

maiņa 
ēkai 

8088 002 0005 

003 

“Ezermuiža”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

104514364 

“Dzintarkrasti”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 002 0005 

003 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8088 002 0005 

“Ezermuiža”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

104514364 

“Ezermuiža”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 002 0120 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8088 002 0005 

001 

“Ezermuiža”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

104514364 

“Ezermuiža”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 002 0005 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8088 002 0005 

002 

“Ezermuiža”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

104514364 

“Ezermuiža”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 002 0005 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

https://www.kadastrs.lv/varis/104514364?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514364?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514364?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514364?type=house
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Ezerpļava”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 002 0121 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3 

3. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0119  

zemes lietošanas mērķus: 

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601)  - 0,42 ha platībā; 

3.2. fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 

0302) – 9,24 ha platībā. 

4. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0120  -  

0,33 ha platībā, zemes lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

5. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0121  -  

1,22 ha platībā, zemes lietošanas mērķi –individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr. 2.6 

Par nekustamā īpašuma “Mūsmājas”, Sīpolciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8088 006 0108) 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, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Ievas Lillā (sertifikāta Nr.AA0040) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projekts) nekustamā īpašuma “Mūsmājas”,  kadastra 

Nr.8088 006 0108, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0108, adrese 

“Mūsmājas”, Sīpolciems, Salas pagasts, Mārupes novads, sadali, saskaņā ar pielikumu.  

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses/nosaukuma: 

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) 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto objektu 

jaunais kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informā

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Esošās adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  104674283 

“Mūsmājas”, 

Sīpolciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

80880060242 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

“Jukāmi”, Sīpolciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880060243 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Adreses 

piešķiršana 
ēka     

“Jukāmi”, Sīpolciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880060027006 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0242, platība – 

3,2188 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūve (kods 0600). 
4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0243, platība – 

0,3383 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 
5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā 

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. 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 , informēt izstrādātāju un īpašniekus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.2.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Tēraudi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0216, Piņķos, 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, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Harija Vīksnes (sertifikāta Nr.CA0028) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu (parakstīts 2019.gada 21.februārī 10:55:48) (turpmāk – Projekts) 

nekustamā īpašuma “Tēraudi”, kadastra Nr. 8048 008 0283, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0216, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, sadalīšanai, 

saskaņā ar pielikumu.  

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācija

s objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80480080216 

Vīkuļu iela 

24, Piņķi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106867804 
Vīkuļu iela 24, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480080540 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   
Vīkuļu iela 24A, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480080539 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0539, platība – 0,9 

ha, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz individuālo dzīvojamo māju  apbūves zeme 

(kods 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0540, platība – 0,9 

ha, mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz individuālo dzīvojamo māju  apbūves zeme 

(kods 0601). 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

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

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

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas  Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai - riga@vzd.gov.lv un informēt kopīpašniekus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.2.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Viršvidi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1408, Spilvē, 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, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Jāņa Dombura (sertifikāta Nr. AA0102), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projekts) nekustamā īpašuma “Viršvidi”, 

kadastra Nr. 8048 004 1408, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1408, 

Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, sadalīšanai, saskaņā ar pielikumu.  

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

un telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

“Viršvidi”, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8048 004 

1622 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

“Viršvidi 

A”, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 004 

1623 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1622, platība – 

1,3142 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Komercdarbības objektu apbūve 

(kods 0801). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1623, platība – 

0,2520 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- Zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. 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 kopīpašniekus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.2.9 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Plečgali” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0167, 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, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Ulda Mežuļa (sertifikāta Nr.AA0053), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Plečgali”, kadastra Nr. 8088 003 0014, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0167, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresā

cijas 

objekta 

un, ja 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   
“Asari”, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088 003 0406 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   
“Reņģes”, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088 003 0407 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0406, platība – 9,5 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0407, platība – 2,26 

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

darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. 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 , informēt izstrādātāju un īpašniekus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr. 2.10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Ezernieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0020, Trenčos, Babītes 

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 Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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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 sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas (sertifikāta Nr.AA0018), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Ezernieki”, kadastra  

Nr. 8048 012 0020, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0020, Trenčos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresā

cijas 

objekta 

un, ja 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   
“Ezernieki”, Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048 012 0106 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

“Ezernieku Lilijas”, Trenči, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048 012 0107  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

“Ezernieku Liepas”, Trenči, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048 012 0108  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

“Trenču Ezernieki”, Trenči, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048 012 0109  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0106 platība – 1,14 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0107 platība – 0,58 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0108 platība – 0,58 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

6. Projektētajai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0109 platība – 3,84 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 
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8. 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 , informēt izstrādātāju un īpašniekus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 
 

Nr.3.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Kastaņi” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0127 un “Dižozoli” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8088 003 0090, Gātciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

 Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Kristīnes Braunas (sertifikāta Nr.AA0115), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (parakstīts 2021.gada 29.decembrī) (turpmāk – 

Projekts) nekustamā īpašuma “Kastaņi”, kadastra Nr. 8088 003 0127, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8088 003 0127, adrese “Kastaņi”, Gātciems, Salas pagasts, 

Mārupes novads un nekustamā īpašuma “Dižozoli”, kadastra Nr. 8088 003 0040, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0090, adrese “Dižozoli”, Gātciems, Salas 

pagasts, Mārupes novads, robežu pārkārtošanai, saskaņā ar pielikumu. 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto objektu 

jaunais kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informā

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8088003

0127 

“Kastaņi”, 

Gātciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104514766 

“Kastaņi”, Gātciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880030127 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka  
8088003 

0127001 

“Kastaņi”, 

Gātciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104514766 

“Kastaņi”, Gātciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

  

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8088003

0090 

"Dižozoli", 

Gātciems, 

Salas 

pagasts, 

105615754 

"Dižozoli", Gātciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880030090 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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Mārupes 

novads 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka  
8088003

0090001 

"Dižozoli", 

Gātciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105615754 

"Dižozoli", Gātciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

  

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0090 platība – 2,46 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0127, platība – 

0,2536 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

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

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

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas  Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai - riga@vzd.gov.lv , informēt izstrādātāju un īpašniekus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.3.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Sīļukalnu ielā 12 un 

Sīļukalnu ielā 14 zemes vienībām Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Tatjanas Romanovas (sert. Nr. CA0019) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Sīļukalnu iela 12, kadastra Nr. 

8048 008 0109, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0109, ar adresi 

Sīļukalnu iela 12, Sēbruciems, Babītes pagasts, Mārupes novads un nekustamā īpašuma 

Sīļukalnu iela 14, kadastra Nr. 8048 008 0110, zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 

8048 008 0110, ar adresi Sīļukalnu iela 14, Sēbruciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, 

robežu pārkārtošanai, saskaņā ar pielikumu.  

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējum

s, ja tāds ir 

Cita 

informāci

ja, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8048 008 0109 

Sīļukalnu iela 12, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

104472177 

Sīļukalnu iela 12, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048 008 0109 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
8048 008 0109 

001 

Sīļukalnu iela 12, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

104472177 

Sīļukalnu iela 12, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

  

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Telpu grupa 

8048 008 0109 

001 001 

Sīļukalnu iela 12-1 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

117508106 

Sīļukalnu iela 12-1 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

  

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Telpu grupa 

8048 008 0109 

001 002 

Sīļukalnu iela 12-2 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

117508114 

Sīļukalnu iela 12-2 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

  

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8048 008 0110 

Sīļukalnu iela 14, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

104472193 

Sīļukalnu iela 14, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048 008 0110 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
8048 008 0110 

001 

Sīļukalnu iela 14, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

104472193 

Sīļukalnu iela 14, 

Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

  

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0109, platība – 

0,1920 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods – 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0110, platība – 

0,2088 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods – 0601). 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. 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 , informēt izstrādātāju un īpašniekus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.4.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

mailto:riga@vzd.gov.lv
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Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt, atbilstoši 2008.gada 27.augustā apstiprinātam Mārupes pagasta nekustamā 

īpašuma “Roņi”, 2.zemes vienības (kadastra Nr.80760120037) detālplānojumam, 

plānotajām zemes vienībām  adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā

, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Roņu iela 10, 

Vētras, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Roņu iela 12, 

Vētras, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Roņu iela 14, 

Vētras, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.8” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Roņu iela 13, 

Vētras, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.22” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076012098

5 

Roņu iela 

23, Vētras, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106445985 

Roņu iela 23, 

Vētras, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Paliekošā 

zemes 

vienība 

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” -  0,2404 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” - 0,2046 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” - 0,1699 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/106445985?type=house
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5. Noteikt zemes vienībai “Nr.22” - 0,1512 ha platībā, zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

6. Paliekošai zemes vienībai atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - 2,4456 ha platībā. 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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 (trīs) lp. 

Nr. 4.2 

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Jaunalstes”,  

kadastra Nr.  8048 004 0264, detālplānojuma teritorijā,  

Spilvē, 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, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunalstes”, kadastra Nr. 8048 004 0264, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1489 atdalīt Detālplānojumā projektētās zemes 

vienības, piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, saskaņā ar lēmuma 

Pielikuma adresācijas priekšlikuma shēmu: 

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) 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācij

as 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifikat

orā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir  

 

Nekustamā 

īpašuma 

lietošanas 

mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 4, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.32” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 6, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.47” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

   

Maijpuķīšu iela 8, 

Spilve, Babītes 

 Detālplānojumā  

projektētā zemes 

vienība “Nr.48” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 
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 pagasts, Mārupes 

novads 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 10, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.49” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 12, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.50” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 14, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.51” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 3, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.54” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 5, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.53” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Maijpuķīšu iela 7, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.52” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Īrisu iela 3, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 1, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.61” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 3, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā  

projektētā zemes 

vienība “Nr.60” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 5, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.59” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 7, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.58” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 



25 
 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 2, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.40” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 4, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.41” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 6, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.42” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 8, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.43” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 10, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.44” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 12, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.45” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulespuķu iela 14, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.46” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Upenieku iela 2, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.56” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Upenieku iela 4, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.57” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 1, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.65” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 3, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.64” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 5, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.63” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 



26 
 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 7, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.62” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 9, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.79” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 11, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.78” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 13, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.77” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 15, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.76” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 17, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.75” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 19, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.74” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 6, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.66” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 8, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.67” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 10, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.68” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 12, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.69” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 14, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.70” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 16, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.71” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 18, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.72” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Margrietiņu iela 20, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.73” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

 

2. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.124” –  0,2006 ha platībā piešķirt 

nosaukumu Maijpuķīšu iela, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads un  noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

3. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.125” - 0,5401 ha platībā piešķirt 

nosaukumu Saulespuķu iela, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads  un noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

4. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.126” - 0,6636 ha platībā piešķirt 

nosaukumu Margrietiņu iela, Spilve, babītes pagasts, Mārupes novads un  noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. 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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lp. 

 

Nr.5.1 

Par adreses piešķiršanu Paleju iela 48, 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, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Paleju iela 48, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas telpu grupām adreses atbilstoši  pielikumam. 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
- - 103768314 

Paleju iela 48 -1, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

80760031445001001  

adreses 

piešķiršanu 

telpu 

grupai 

- - 103768314 

Paleju iela 48 -2, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

80760031445001002  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 

- - 

103768314 Paleju iela 48 -3, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

80760031445001003  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
- - 

103768314 Paleju iela 48 -4, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760031445001004  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
- - 

103768314 Paleju iela 48 -5, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760031445001005  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
- - 

103768314 Paleju iela 48 -6, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760031445001006  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
- - 

103768314 Paleju iela 48 -7, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760031445001007  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
- - 

103768314 Paleju iela 48 -8, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760031445001008  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
- - 

103768314 Paleju iela 48 -9, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760031445001009  

 

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). 

https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768314?type=house
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Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.5.2 

Par adreses piešķiršanu Lielā iela 12A, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Lielā iela 12A, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

rindu mājai un rindu 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) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai   106635015 

Lielā iela 12A, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760031910001  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai   106635015 

Lielā iela 12A-1, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 
Projekta 

Nr.1-3 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

- - 106635015 

Lielā iela 12A-2, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads  

 
Projekta 

Nr.1-2 

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai 

  

   106635015 Lielā iela 12A-3, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads  

 
Projekta 

Nr.1-1 

 

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) lp. 

 

Nr.5.3 

Par adreses piešķiršanu “Priežkalni A”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

https://www.kadastrs.lv/varis/106635015?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106635015?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106635015?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106635015?type=house
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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, 

Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), 

„pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Priežkalni A”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  zemes 

vienībai un viesnīcas ēkai adreses atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācija

s objekta 

kods 

adrešu 

klasifikato

rā, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

80760030602 -  

Priežkalni A, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

80760030602  

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

80760030602001 -  

Priežkalni A, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

80760030602001  

 

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) lp. 

 

Nr.5.4 

Par adreses piešķiršanu “Jaunmuiža”, Vīkuļi, Babītes 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 Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam “Jaunmuiža”, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

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) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācija

s objekta 

kods 

adrešu 

klasifikato

rā, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informācija

, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

8048 008 0059 - - 

“Jaunmuiža”, 

Vīkuļi, Babītes 

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 (divām) lp. 

 

Nr.5.5 

Par adreses piešķiršanu Irbēnu iela 1, Brīvkalni, Babītes 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 Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Irbēnu iela 1, Brīvkalnos,  Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

ēkām un telpu grupām adreses atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā

, ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešams

, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija

, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses maiņa 

 
Viesu māja 8048 009 0006 004 

Irbēnu iela 1, 

Brīvkalni, 

Babītes 

pagasts, 

105034675 

Irbēnu iela 8, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads  

  

https://www.kadastrs.lv/varis/105034675?type=house
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Mārupes 

novads 

adreses 

piešķiršana 

telpu 

grupām 
80480090006004003  105034675 

Irbēnu iela 8-1, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

piešķiršana 

telpu 

grupām 
80480090006004005  105034675 

Irbēnu iela 8-2, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses maiņa 

 
veikals 8048 009 0006 003 

Irbēnu iela 1, 

Brīvkalni, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105034675 

Irbēnu iela 9, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

esošās adreses 

saglabāšana 
kafejnīca 8076 009 0006 001 

Irbēnu iela 1, 

Brīvkalni, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105034675 

Irbēnu iela 1, 

Brīvkalni, Babītes 

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 (divām) lp. 

 

Nr.5.6 

Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu mājai un telpu grupām zemes vienībā 

“Lakstīgalas", Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, 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 Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt adreses divģimeņu dzīvojamai mājai un telpu grupām:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāci

jas 

objekts 

(viensēta

, ēka, 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor

mācij

a, ja 

tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

https://www.kadastrs.lv/varis/105034675?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105034675?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105034675?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105034675?type=house


33 
 

adreses 

saglabāšana 

ēka 

 

8048008057400

1 

"Lakstīgalas", 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

106846838 

"Lakstīgalas", 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

  

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

8048008057400

1001 

  

"Lakstīgalas", 

dzīvoklis 1, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
  

adreses maiņa 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

8048008057400

1002 

  

"Lakstīgalas", 

dzīvoklis 2, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads   

 

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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.6 

Par adreses likvidēšanu dzīvojamai mājai zemes vienībā "Dižniedras", Gātciemā, 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, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Likvidēt adresi dzīvojamai mājai:  

 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams

, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

infor

mācij

a, ja 

tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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adreses 

likvidēšana 

dzīvojamā 

māja 

8088 003 

0075 002 

"Dižniedras 1", 

Gātciems, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

106504633    

 

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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.7 

Par zemes piekritību pašvaldībai 

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 Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80760032606, 0,04  ha platībā, ir 

pašvaldībai piekritīgā zeme un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

2. Iekļaut zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760032606, 0,04 ha platībā, nekustamā 

īpašuma Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 

80760030456, sastāvā. 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760032606 0,04 ha platībā,  nekustāmā 

īpašuma lietošanas mērķi - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901).   

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo pārvaldi  .  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.8.1 

Par nekustamā īpašuma  Lielā iela 107, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760031946), 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, Guntis Ruskis, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis), „pret”  nav, „atturas” 4 (Oļegs 

Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.8.2 

Par nekustamā īpašuma Veczariņu iela 9, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760031946), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

mailto:riga@vzd.gov.lv
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Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs), „pret”  nav, 

„atturas” 4 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.8.3 

Par zemes vienības iegūšanu īpašumā Piekrastes iela 2, Piņķi 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs), „pret”  nav, 

„atturas” 4 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.8.4 

Par zemes vienības iegūšanu īpašumā Briežu iela 38, Lapsas 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Oļegs 

Sorokins), „pret”  nav, „atturas” 3 (Normunds Orleāns, Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.8.5 

Par nekustamā īpašuma Kolkas iela 5,  Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 1220)  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, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs), „pret”  nav, 

„atturas” 4 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
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Nr.8.6 

Par nekustamā īpašuma “Vīndedži”, Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8088 005 0489)  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, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs), „pret”  nav, 

„atturas” 4 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.8.7 

Par nekustamā īpašuma Bezdelīgu ielā 20, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 0672)  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, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs), „pret”  nav, 

„atturas” 5 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Andris Puide, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis), 

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr. 9 

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 

Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra 

Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes 

novadā, teritorijā, izstrādes izbeigšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt ar Mārupes novada domes 2021.gada 27. janvāra lēmumu Nr.27 (prot. Nr.1) 

uzsāktā lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 

Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra 

Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes 

novadā, teritorijā, izstrādi. 

2. Atcelt ar Mārupes novada domes 2021.gada 27. janvāra lēmumu Nr.27 (prot. Nr.1) 

apstiprināto darba uzdevumu Nr. 1/3-6/3-2021.  

3. Mārupes novada pašvaldības administrācijas Kancelejas pārzinei pieņemto lēmumu 

nosūtīt iesniedzējiem uz elektroniskā pasta adresi. 

4. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai paziņojumus par pieņemto 

lēmumu ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv , Teritorijas 
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attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Mārupes vēstis”, 

5. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nosūtīt informāciju par 

pieņemto lēmumu personām, kas sniegušas ierosinājumus vai iebildumus par 

Lokālplānojuma izstrādi, kā arī institūcijām, kas sniegušas nosacījumus Lokālplānojuma 

izstrādei.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr. 10 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamo īpašumu  Lambertu ielā 35 

(kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora 

iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372),  

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā  teritorijai 

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, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašumā Kantora iela 107  

(kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijā, kas 

uzsākta Mārupes novada domes lēmumu 2013.gada 27.novembra (lēmums Nr.8.4, sēdes 

prot.Nr.9), un atcelt ar šo lēmumu apstiprināto detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu 

Nr. 2013/27. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 2.novembrī starp Mārupes novada domi un tā brīža 

nekustamā īpašuma Kantora iela 107 īpašniekiem noslēgto līgumu Nr.3-29/1364 par 

detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamo īpašumu Lambertu iela 35 (kadastra 

Nr.80760031148), Lambertu iela 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 

(kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā  teritorijai. 

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/2-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamo īpašumu Lambertu iela 35 (kadastra 

Nr.80760031148), Lambertu iela 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 

(kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā  teritorijai, 

2,9135 ha platībā. 

5. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 

Teritorijas plānotāju Andu Sprūdi.  

6. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamo īpašumu Lambertu iela 35 (kadastra Nr.80760031148), 

Lambertu iela 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra  

Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, īpašniekiem, saskaņā ar 

šī lēmuma pielikumu. 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

detālplānojuma ierosinātājiem elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

8. 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 15 (piecpadsmit) lp. 
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Nr.11 

Par nekustamā īpašuma “Kirmeļi” (kadastra Nr. 8088 005 0034) 

detālplānojuma realizāciju pa daļām 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut ar Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.134 “Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „Kirmeļi”, kadastra  

Nr.8088 005 0034, apstiprināšanu” (protokols Nr. 7, 6.§) apstiprināto detālplānojumu 

realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma realizācijas kārtību (administratīvā 

līguma projekts lēmuma Pielikumā), ietverot sekojošus būtiskos nosacījumus:  

1.1. Detālplānojums realizējams 2 kārtās:  

1.1.1. Pirmajā kārtā nodalāmas plānotās zemes vienības Nr.  2, 3 un 8, ko pieļaujams 

ierosināt uzreiz pēc Administratīvā līguma parakstīšanas;  

1.1.2. Otrajā kārtā veikt piebraucamā ceļa Nr.7 projektēšanu, izbūvi vismaz ar grants 

vai šķembu segumu un nodot to ekspluatācijā  piekļuves nodrošināšanai pie 

plānotajām zemes vienībām Nr.4, 5 un 6, kā arī veikt elektroapgādes tīklu un 

pievienojumu izbūvi un nodošanu ekspluatācijā, nodalot  minētās zemes 

vienības. 

1.2. Otrā kārtā zemes vienības Nr.4, 5 un 6 nodalāmas tikai pie nosacījuma, ja līdz 

izbūvētajam piebraucamajam ceļam Nr.7 ir nodrošināta fiziska un juridiska 

piekļuve no pašvaldības vai pašvaldības nozīmes ielas; 

1.3. Nododot īpašuma tiesības uz izbūvētajām zemes vienībām, ir jānodrošina 

juridiska piekļuve nodalītajiem īpašumiem. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Kirmeļi”, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8088 005 0034, 

īpašnieku administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 

Pielikumu.  

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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lp. 
 

Plkst.11:38 tiek izsludināts pārtraukums līdz plkst.11:50. 

Plkst.11:50 domes sēde tiek turpināta. 
 

Nr.12 

Par nekustamā īpašuma „Silpap-Skreijas”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8048 007 0100) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

1010, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Silpap-Skreijas”, Skārduciems, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 007 0100), zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 007 1010 teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu Nr.1/3-6/1-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Silpap-Skreijas”, Skārduciems, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 007 0100) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 007 1010 robežām, 6,4258 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 „Silpap_Skreijas” īpašnieku Ivaru Skreiju, 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 13 (trīspadsmit) lp. 

 

Nr.13 

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Kosas” (dienvidu daļai) zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

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, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu teritorijai, ko ietver nekustamā īpašuma “Kosas”, kadastra  Nr. 8088 005 0081, 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0082, Spuņciemā, Salas pagastā, 

Mārupes novadā. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.  

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. 

4. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Mārupes novada 

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

informācijas sistēmā (TAPIS), paziņojumu ievietot arī pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Mārupes vēstis”.  

5. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku un izstrādātāju. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 11 (vienpadsmit) lp. 
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Nr.14 

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

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535) detālplānojuma projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai 

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, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgalvji”), Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma projektu publiskai 

apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. 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. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

detālplānojuma izstrādātājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

4. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par 

detālplānojuma 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 11 (vienpadsmit) lp. 

 

Nr.15 

Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 

“Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra 

Nr.80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

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, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Nodot iesniegto Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo 

īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra 

Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, projektu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. 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. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai ievietot paziņojumu 

par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv, Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” 

un publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

http://www.marupe.lv/
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4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Lokālplānojuma Izstrādātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lp. 

 

Nr.16 

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

“Vecumnieki” Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006), 

teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.1/2022 izdošanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt  Lokālplānojumu, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

“Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā. 

2. Izdot saistošos noteikumus  Nr.1/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 

plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760060006) teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

3.1. Saistošos noteikumus divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas nosūtīt izsludināšanai 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu,   

3.2. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu pieņemšanu piecu darba dienu laikā 

pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un Mārupes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

3.3. Pašvaldības tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz Lokālplānojumu Ģeoportālā un saiti 

uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

Nr.17 

Par nekustamā īpašuma Paparžu iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8076 011 1761, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu Paparžu iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 011 1761, no [..], personas kods [..], ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 

http://www.marupe.lv/
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3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Paparžu iela, Jaunmārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 011 1761, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.18 

Par nekustamā īpašuma Ķērpju iela, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 011 1762, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu Ķērpju iela, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 011 1762, no [..], personas kods [..], ar mērķi izmantot 

to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar [..], personas kods [..]. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Ķērpju iela, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 011 1762, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.19 

Par saistošo noteikumu Nr.2/2022  “Par Babītes novada domes 23.09.2009. saistošo 

noteikumu Nr.100 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Vecvagari”, kadastra 

Nr. 8088 001 0021, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu 

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, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2022 “Par Babītes novada pašvaldības 23.09.2009. 

saistošo noteikumu Nr.100 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašuma “Vecvagari”, 

kadastra Nr.8088 001 0021, apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”. 

2. Detālplānojums zaudē spēku nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šī lēmuma 

1.punktā minētā detālplānojuma spēku zaudēšanu publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai 

nodrošināt paziņojumu par šī lēmuma 1.punktā minētā detālplānojuma spēku zaudēšanu 

ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, Mārupes novada 

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

un nosūtīšanu publicēšanai oficiālajam izdevumam “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai pieņemtos saistošos noteikumus nosūtīt oficiālajam izdevumam “Latvijas 

Vēstnesis” un par pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

http://www.marupe.lv/
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Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.20 

Par saistošo noteikumu  Nr.3/2022 

“Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo  dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” 

apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2022 “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.3/2022 "Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo 

dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību" 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.3/2022  "Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanas kārtību" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Sasitošie noteikumi Nr.3/2022  "Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšanas kārtību" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.21 

Par izmaiņām konkursa “Mārupe – mūsu mājas” komisijas sastāvā 

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, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Izslēgt no Mārupes novada pašvaldības konkursa “Mārupe – mūsu mājas” komisijas 

sastāva Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāju Inutu 

Šaroku un iecelt par komisijas locekli Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāju Ilzi Kamoliņu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.22 

Par konkursa „Mārupe – mūsu mājas 2022” nolikuma 

„Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai” apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 
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Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai” konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2022”  saskaņā 

ar pielikumu. 

2. Publicēt  nolikumu „Par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2022”  tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

3. Publicēt informatīvo paziņojumu par konkursu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 24 (divdesmit četrām) lp. 

 

Nr.23 

Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam 

(skat.pielikums).  

2. Paziņojumu par pieņemto lēmumu publicēt Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmā un Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē www.marupe.lv, kā arī publicēt 

tuvākajā vietējā laikrakstā „Mārupes vēstis”.  

3. Lēmumu par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam 

apstiprināšanu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv. 

4. Noteikt, ka lēmuma izpildi kontrolē Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors. 

5. Noteikt par spēku zaudējošu Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-

2026.gadam un Babītes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.24 

Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 

Imanta-Babīte, nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot VSIA "Latvijas Valsts ceļi", reģistrācijas Nr. 40003344207, ieceri uz nekustamā 

īpašuma autoceļš V20 Imanta – Babīte, kadastra Nr. 8048 004 0255 (zemes vienības 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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kadastra apzīmējums 8048 004 0509, platība 3 ha), Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

esošo 9 (deviņu) koku nociršanu publiskai apspriešanai.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālajai administrācijai organizēt koku ciršanas 

publisko apspriešanu. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt VSIA "Latvijas Valsts ceļi" uz 

e-pasta adresi: lvceli@lvceli.lv, un SIA "Vertex projekti" uz e-pasta adresi: 

info@vertexprojekti.lv.  

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais akts 

apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 
 

Priekšsēdētājs A.Ence izsaka priekšlikumu mainīt darba kārtību un izskatīt darba kārtības 

jautājumu Nr.64 “Par saistošo noteikumu Nr.6/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

2022.gada budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu”, jo vairāki deputāti nevarēs piedalīties domes 

sēdē līdz beigām sakarā ar tiešo darba pienākumu veikšanu. 

 

Notiek deputātu balsojums par priekšsēdētāja izteikto priekšlikumu. 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Mainīt sēdes darba kārtību un pēc lēmuma Nr.24 pieņemšanas izskatīt darba kārtības 

jautājumu Nr.64 “Par saistošo noteikumu Nr.6/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

2022.gada budžeta apstiprināšanu” pieņemšanu”. Pēc jautājuma Nr.64 izskatīšanas turpināt ar 

darba kārtības jautājumu Nr.25.1. 

 

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

 

Nr.25.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 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. Piešķirt [..], personas kods [..], finansiālu atbalstu 360 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Igaunijas atklātajā junioru 

čempionātā golfā 2021, kas norisinājās Igaunijā no 2021.gada 12.jūlija līdz 15.jūlijam. 

Sportistam ir pienākums ievērot 2021.gada 29.decembra pieteikumā (reģ.Nr.1/2-3/5511) 

norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no sportista paša 

līdzekļiem. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar [..], 

personas kods [..] likumisko pārstāvi (tēvu) [..], personas kods [..]. 

mailto:lvceli@lvceli.lv
mailto:info@vertexprojekti.lv
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3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt [..], personas kods [..], 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..] uz [..] kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. [..], personas  kods [..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..] nodrošināt finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot  atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, [..], personas 

kods [..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..] ir pienākums atmaksāt Mārupes novada 

pašvaldībai piešķirto finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.25.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 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. Piešķirt [..], personas kods [..], finansiālu atbalstu 360 euro (trīs simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību Igaunijas atklātajā junioru 

čempionātā golfā 2021, kas norisinājās Igaunijā no 2021.gada 12.jūlija līdz 15.jūlijam. 

Sportistei ir pienākums ievērot 2021.gada 29.decembra pieteikumā (reģ.Nr.1/2-3/5511) 

norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no sportistes pašas 

līdzekļiem. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar [..], 

personas kods [..] likumisko pārstāvi (tēvu) [..], personas kods [..]. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt [..], personas kods [..], 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..] uz [..] kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. [..], personas  kods [..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) [...] nodrošināt finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot  atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, [..], personas 

kods [..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..] ir pienākums atmaksāt Mārupes novada 

pašvaldībai piešķirto finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.25.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 
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Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt [..], personas kods [..], finansiālu atbalstu 358 euro (trīs simti piecdesmit astoņi 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību individuālā treniņnometnē 

Palermo, Sicīlijā, Itālijā, no 2022.gada 22.februāra līdz 5.martam. Sportistam ir 

pienākums ievērot pieteikumā un tā pielikumos norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to 

pārsniedzot, starpību segt no sportista paša līdzekļiem. Izmaksas, kas saistītas ar 

dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar [..], 

personas kods [..]. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt [..] uz [..] kontu Nr. [..], 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. [..], personas kods [..] nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot  atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, [..], personas 

kods [..], ir pienākums atmaksāt Mārupes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu 

neizlietotā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.25.4 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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. Piešķirt [..], personas kods [..], finansiālu atbalstu 400 euro (četri simti euro) apmērā, lai 

segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību  treniņnometnē, Albufeirā, Portugālē, no 

2021.gada 16.decemba līdz 2022.gada 16.janvārim un no 2022.gada 8.marta līdz 

8.aprīlim. Sportistei ir pienākums ievērot 2022.gada 11.janvāra pieteikumā 

(reģ.Nr.1/2.1.-3/23) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, starpību segt 

no sportistes pašas līdzekļiem. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, 

no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar [..], 

personas kods [..] likumisko pārstāvi (tēvu) [..], personas kods [..]. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt [..], personas kods [..], 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..] uz [..] kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 
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4. [..], personas  kods [..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..] nodrošināt finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot  atskaiti par tā izlietošanu. 

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansiālais atbalsts tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas 

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, [..], personas 

kods [..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) [..], personas kods [..], ir pienākums atmaksāt 

Mārupes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.26 

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, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apbalvot sportisti [..], personas kods [..], par izciliem sasniegumiem Latvijas un Baltijas 

mēroga sacensībās ar naudas balvu 350  euro (trīs simti piecdesmit euro) apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības 

nodaļai izmaksāt [..], personas kods [..], naudas balvu, pārskaitot to uz [..], personas kods 

[..], likuiskās pārstāves (mātes) [..], personas kods [..], kontu [..], 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) lp. 

 

Nr.27 

Par grozījumu Mārupes novada Bibliotēkas nolikumā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Mārupes novada Bibliotēkas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmumu Nr.46 (sēdes protokols Nr.11) šādu 

grozījumu:  

1.1. 8.3. apakšpunktā vārdus “Mazcenu bibliotēka” aizstāt ar vārdiem “Mazcenas 

bibliotēka”. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Mārupes novada Bibliotēkas 

nolikuma konsolidētu versiju. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai iepazīstināt 

Mārupes novada pašvaldības darbiniekus ar Mārupes novada Bibliotēkas nolikuma 

grozījumiem un nodrošināt tā konsolidētas versijas pieejamību.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.28 

Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt, ka privātajām pamata un vidējās izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības 

līdzfinansējums EUR 87,00 apmērā mēnesī  par vienu izglītojamo, kura deklarētā 

dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

2. Līdzfinansējums ir piemērojams no 2022.gada 1.februāra līdz turpmākam Mārupes 

novada pašvaldības domes lēmumam.  

3. Piešķirtais līdzfinansējums ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

4. Atzīt par spēkā zaudējušu Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra 

lēmumu Nr.45 (protokols Nr.11).   

5. Izglītības pārvaldei slēgt līgumus ar privātajām pamata un vidējās izglītības iestādēm 

saskaņā ar šo lēmumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.29 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar 

privātām izglītības iestādēm 2022.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt izdevumu tāmi (pielikumā) norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, nosakot, ka: 

1. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības 

programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 324,92 

EUR, kas tiek noapaļots līdz veselam skaitlim 325 EUR; 

2. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei ir 253,13 EUR, kas tiek noapaļots līdz 

veselam skaitlim 253 EUR.  

3. sakarā ar to, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vietu trūkuma dēļ nav 

iespējams apgūt obligāto pirmsskolas izglītības programmu sagatavošanai skolai, 

piemērot 295 EUR obligātās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 5 un 6 gadu 

veciem bērniem. 

4. Uzdot Izglītības pārvaldei slēgt līgumus ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm par 

privātās izglītības iestādes pakalpojumiem Mārupes novadā deklarētajiem bērniem, 

piemērojot šī lēmuma 1. un  3.punktā noteikto atbalsta apmēru privātās izglītības iestādes 

pakalpojumiem, kas sniegti no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
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Nr.30 

Par sadarbību mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā ar Ropažu, Saulkrastu un 

Ādažu novadu pašvaldībām 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sadarboties ar Ropažu, Saulkrastu un Ādažu novadu pašvaldībām par mācību priekšmetu 

olimpiāžu organizēšanu līdz 2022.gada 31.maijam, izveidojot šim nolūkam Pierīgas 

novadu apvienību.  

2. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju Sarmīti Antiņu par Mārupes novada pašvaldības 

atbildīgo personu darbībai Pierīgas novada apvienības olimpiāžu rīcības komisijā.  

3. Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldei kontrolēt šī lēmuma izpildi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.31 

Par Mārupes novada pašvaldības Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas  izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

G.Ruskis aicina komisiju papildināt ar kādu, kas nav pašvaldības darbinieks. 

M.Bojārs paskaidro, ja kādu vēlas iekļaut komisijā, tad ir jābūt personas piekrišanai. Rakstiski 

nekas tāds nav saņemts. 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas 

komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas locekļi:  

1.1.Mārtiņš Bojārs  

1.2.Līga Kadiģe 

1.3.Ilze Priževoite 

1.4.Dace Štrodaha 

1.5.Uģis Šteinbergs 

2. Apstiprināt Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.32 

Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek saskaņotas pedagogu profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides programmas” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 
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Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības noteikumus “Kārtība, kādā tiek saskaņotas 

pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas Mārupes novadā”. 

2. Izglītības pārvaldei izveidot Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 

saskaņošanas komisiju.   
 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

Nr.33 

Par grozījumiem Mārupes novada Sociālā dienesta amatu sarakstā  

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt šādus grozījumus ar Mārupes novada pašvaldības domes 29.09.2021.lēmumu 

Nr.43 (sēdes prot. Nr.11) apstiprinātajā Mārupes novada Sociālā dienesta nolikuma 

pielikumā Nr.2 “Mārupes novada Sociālā dienesta amatu vietu saraksts”:  

1.1. No 2022.gada 1.februāra izveidot jaunu amata vietu – Sociālais darbinieks 

darbam ar ģimeni un bērniem (profesijas kods 2635 03) 39.amatu saime, IV 

līmenis, 10.mēnešalgu grupa. 

1.2. No 2022.gada 1.februāra esošo amatu – lietvedis pārsaukt par vadītāja palīgs 

(profesijas kods 3343 45) 18.3.amata saime, IVA līmenis, 10.mēnešalgu grupa.  

2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Mārupes novada Sociālā 

dienesta nolikuma 2.pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.34 

Par grozījumiem Mārupes novada Bāriņtiesas  amatu sarakstā  

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra lēmuma Nr.39, sēdes 

protokola Nr.14, apstiprinātajā Mārupes novada Bāriņtiesas nolikuma pielikumā Nr.2 

“Mārupes novada Bāriņtiesas amatu vietu saraksts” veikt šādus grozījumus:  

1.1. Likvidēt vienu bāriņtiesas locekļa amata vietu. 

2. Lēmums stājas spēka ar 2022.gada 1.februāri.  

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Mārupes novada Bāriņtiesas 

nolikuma 2.pielikumu. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.35 

Par grozījumiem Mārupes Sporta centra amatu sarakstā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

N.Orleāns interesējas, vai finansējums tam ir pietiekošs? 

M.Bojārs dara zināmu, ka finansējums tam ir paredzēts. 

A.Puide interesējas, vai tad vajag likvidēt amata vietu, ja palielinās darba apjoms? 

M.Bojārs paskaidro, ka saimniecības pārzinis tiek veidots kā vadītāja vietnieks. 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 2 (Jānis Lībietis, Guntis Ruskis),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmuma Nr.27, sēdes 

protokola Nr.13, apstiprinātajā Mārupes Sporta centra nolikuma pielikumā Nr.2 

“Mārupes Sporta centra amatu vietu saraksts” veikt šādus grozījumus:  

1.1. Izveidot jaunu amata vietu – vadītāja vietnieks (saimniecības jomā, (profesijas 

kods 1112 37) 1.amatu saime, IIB līmenis, 12.mēnešalgu grupa.  

1.2. Izveidot jaunu amata vietu – vadītāja vietnieks (interešu izglītības jomā, profesijas 

kods 1112 37) 1.amatu saime, IIB līmenis, 12.mēnešalgu grupa.  

1.3. Likvidēt vienu amata vietu saimniecības pārzinis. 

2. Lēmums stājas spēka ar 2022.gada 1.februāri.  

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Mārupes Sporta centra 

nolikuma 2.pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.36 

Par Babītes vidusskolas amatu vietu saraksta un likvidējamo amatu vietu saraksta 

apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt ar 2022.gada 1.janvāri  Babītes vidusskolas amatu vietu sarakstu saskaņā ar 

pielikums Nr.1. 

2. Apstiprināt Babītes vidusskolas likvidējamo amata vietu sarakstu saskaņā ar pielikumu 

Nr.2.  

3. Babītes vidusskolas direktorei Ilzei Rozenbergai līdz 2022.gada 15.februārim organizēt 

Darba likumā paredzēto darbību veikšanai darba tiesisko attiecību saglabāšanai, 

grozīšanai vai izbeigšanai saskaņā ar amatu sarakstu atbilstoši pielikumam Nr.1 un 

pielikumam Nr.2. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
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Nr.37 

Par Babītes pirmskolas izglītības iestādes amata vietu saraksta apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

N.Orleāns interesējas, kas to rekomendē, ka mums jāpstiprina iestāžu vadītāju amatu saraksti? 

M.Bojārs norāda, ka Mārupē šie saraksti bija izveidoti un apstiprināti, kad iestādi nodibināja, 

pēc tam tikai tiek grozīti, precizēti vai papildināti. Babītē bija savādāka kārtība. 

A.Ence papildina, ka kārtība bija tāda, ka katru gadu, izskatot budžetu, tika izskatīts arī iestāžu 

darbinieku saraksts un atlīdzība. Tāda kārtība bija iegājusies, bet pieļauju, ka ar nākošo gadu 

varam mainīt šo kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Babītes pirmsskolas izglītības iestādes amatu vietu sarakstu saskaņā ar 

pielikums Nr.1. 

2. Lēmums  spēkā no  2022.gada 1.janvāra. 

  

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.38 

Par pirmskolas izglītības iestādes “Saimīte” amatu vietu saraksta apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” amatu vietu sarakstu saskaņā ar 

pielikums Nr.1. 

2. Lēmums  spēkā no  2022.gada 1.janvāra. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.39 

Par Babītes Mūzikas skolas amatu vietu saraksta apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Babītes Mūzikas skolas amatu vietu sarakstu saskaņā ar pielikums Nr.1. 

2. Lēmums spēkā no 2022.gada 1.janvāra. 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
ī 
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Nr.40 

Par Salas sākumskolas amatu vietu saraksta apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Salas sākumskolas amatu vietu sarakstu saskaņā ar pielikums Nr.1. 

2. Lēmums spēkā no 2022.gada 1.janvāra. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.41 

Par grozījumiem Mārupes Valsts ģimnāzijas amata vietu sarakstā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mārupes Valsts ģimnāzijas esošajai amata vietai “lietvedis” (profesijas kods 3341 04) 

noteikt 18.3. amata saimi, IVA līmeni, 10.mēnešalgu grupu. 

2. Mārupes Valsts ģimnāzijas esošajai amata vietai “direktora vietnieks saimnieciskajā 

darbā” (profesijas kods 1345 09) noteikt 1.amata saimi, IIB līmeni, 12.mēnešalgu grupu. 

3. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.februārī. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.42 

Par grozījumiem Mārupes pamatskolas amata vietu sarakstā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Atklāti balsojot ar 19 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, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mārupes pamatskolā esošajai amata vietai “direktora vietnieks saimnieciskajā darbā” 

(profesijas kods 1345 09) noteikt 1.amata saimi, IIB līmeni, 12.mēnešalgu grupu. 

2. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.februārī. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Plkst.13:24 deputāts N.Orleāns iziet no sēdes tiešsaistes 

sakarā ar tiešo darba pienākumu veikšanu 

un turpmākajā balsojumā nepiedalās. 
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LĒMUMS Nr.43 

Par grozījumiem Mārupes novada izglītības iestāžu amata vietās – medicīnas māsas 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mārupes novada Skultes sākumskolā esošajai amata vietai – medicīnas māsa (profesijas 

kods 3221 01) noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

2. Jaunmārupes pamatskolā esošajām visām amata vietām – medicīnas māsa (profesijas 

kods 3221 01) noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

3. Mārupes Valsts ģimnāzijā esošajām visām amata vietām – medicīnas māsa (profesijas 

kods 3221 01) noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

4. Mārupes pamatskolā esošajai amata vietai medicīnas māsa (profesijas kods 3221 01) 

noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” esošajai amata vietai – medicīnas māsa 

(profesijas kods 3221 01) noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” esošajai amata vietai – medicīnas māsa 

(profesijas kods 3221 01) noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

7. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” esošajai amata vietai – medicīnas māsa (profesijas 

kods 3221 01) noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

8. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” esošajai amata vietai – medicīnas māsa 

(profesijas kods 3221 01) noteikt mēnešalgu 1150 EUR (par vienu darba slodzi). 

9. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.janvārī. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.44 

Par jaunas amata vietas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. No 2022.gada 1.februāra pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” izveidot 1 amata 

vietu skolotāja palīgs (profesijas kods 5312 01) 29.saime, I līmenis, 4.mēnešalgu grupa, 

1 slodzi.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.45 

Par grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 12/2021 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un 

sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 
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Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2022 „Grozījums Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021. gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.12/2021 “Par 

maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem 

Mārupes novadā”, saskaņā ar  pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas saistošos 

noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.46 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmumā 

Nr.23.1“Par finansiālu atbalstu sportistam” (sēdes prot. Nr.13) 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Grozīt Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmumu Nr.23.1. “Par 

finansiālu atbalstu sportistam” (sēdes prot.Nr.13) lemjošas daļas 3.punktu, izsakot šādā 

redakcijā: 

“3. Piešķirto finansējumu Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

pārskaitīt uz biedrības “Latvijas Republikas Biljarda federācija”, reģistrācijas 

Nr.40008024740, pieteikumā norādīto bankas A/S “Swedbank” norēķinu kontu 

Nr.LV25HABA0551040664489 pēc biedrības “Latvijas Republikas Biljarda federācija” 

rēķina un izdevumu attaisnojošu dokumentu kopiju (rēķini vai pavadzīme) un apmaksu 

apstiprinošu dokumentu (kases čeki vai stingrās uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta 

konta izdruka), kuros maksājuma mērķis atbilst lēmumā noteiktajam finansējuma 

piešķiršanas mērķim, un  iesniedzot apliecinājumu uz maksājuma apliecinājuma 

dokumenta, ka tajā uzrādīta apmaksa ir attiecināma un atbilstoša lēmumā piešķirtajam 

finansējuma mērķim) reģistrēšanas Mārupes novada pašvaldības administrācijā. 

  

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.47 

Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Noriņas”, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 011 0727 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

A.Puide jautā, vai sludinājums bija ievietots mājaslapā un Mārupes vēstīs? 

V.Kārkliņš apstiprina, ka bija ievietots. 

A.Puide ierosina, ka sludinājumi jāliek arē Facebook. 

V.Kārkliņš informē, ka pārrunās šo jautājumu ar Sabiedrisko attiecību nodaļu. 
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Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Andris Puide, Oļegs 

Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 (Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Izsludināt atkārtotu izsoli par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 011 0727, neapbūvētu zemesgabalu 30,49 ha 

platībā (kadastra apzīmējums 8076 011 0727) lauksaimniecības vajadzībām.  

2. Apstiprināt atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cenu 4 400 euro (četri tūkstoši četri 

simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa kā sākotnējo nomas maksu gadā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 011 0727 atkārtotas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

 

Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

Komisijas locekļi:  

Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele. 

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Baiba Baltiņa. 

 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv.        

 

Lēmums protokola pielikumā uz 11 (vienpadsmit) lp. 

 

Nr.48 

Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu 

“Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 006 0114 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 (Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Izsludināt atkārtotu izsoli par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 006 0114, neapbūvētu zemes 

vienību 8,2840 ha platībā (kadastra apzīmējums 8076 006 0114) lauksaimniecības 

vajadzībām bez apbūves tiesībām.  

2. Apstiprināt atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cenu 1 200 euro (viens tūkstotis divi 

simti euro) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra Nr.8076 006 0114 neapbūvētas zemes vienības 8,2840 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8076 006 0114 atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumus, saskaņā ar 

pielikumu. 

4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

 

Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

Komisijas locekļi:  

Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

http://www.marupe.lv/
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Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele. 

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Baiba Baltiņa. 

 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

        

Lēmums protokola pielikumā uz 11 (vienpadsmit) lp. 

 

Nr.49 

Par nolikuma un noteikumu, kas nodrošina publisko iepirkumu veikšanu Babītes un 

Salas pagastos, atcelšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atcelt Babītes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumu, kas apstiprināts ar 

Babītes novada pašvaldības domes 2017. gada 28. jūnija lēmumu “Par Babītes novada 

pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokola Nr.10, 43.§). 

2. Atcelt Babītes novada pašvaldības 2018. gada 28. novembra noteikumus Nr. 11 “Kārtība, 

kādā veicami zemsliekšņa iepirkumi (tirgus izpēte) Babītes novada pašvaldībā”, kas 

apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 2018. gada 28. novembra lēmumu “Par 

Babītes novada pašvaldības noteikumu Nr. 11 „Kārtība, kādā veicami zemsliekšņa 

iepirkumi (tirgus izpēte) Babītes novada pašvaldībā” apstiprināšanu” (protokola Nr.14, 

23.§). 

3. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 28. jūlija lēmumu Nr. 49 

(protokola Nr.6 pielikums) "Par izmaiņām Iepirkuma komisijas, kas nodrošina iepirkumu 

veikšanu Babītes un Salas pagastu iestāžu vajadzībām, sastāvā". 

4. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.50 

Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas 

pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai 

Ziņo Ilze Krēmere 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, 

Jānis Kazaks), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, 

„atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas sistēmai šādai personai: 

Nr. Īpašnieks Adrese 
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2. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai nosūtīt šī lēmuma adresātam 

lēmuma norakstu 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, 

vienlaikus nosūtot uzaicinājumu noslēgt līgumu par līdzfinansējuma piešķiršanas un 

izlietošanas kārtību. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.51 

Par iepirkuma “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana Babītes 

vidusskolā un Babītes Sporta kompleksā” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu 

Ziņo Kristaps Ločs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošana Babītes vidusskolā un 

Babītes Sporta kompleksā”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: 

 

Valdis Kārkliņš 

Guntars Igaunis 

Ilmārs Stašulāns 

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.52 

Par iepirkuma “Mārupes novada ielu apgaismojuma nomaiņa pret LED 

apgaismojumu” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo Kristaps Ločs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Mārupes novada ielu apgaismojuma nomaiņa pret LED apgaismojumu”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

1 [..] Liliju ielā 5, Mārupē, 

Mārupes nov., LV-2167 

80760070696 598,95 299,48 299,48 

 KOPĀ: 598,95 299,48 299,48 
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komisijas locekļi: 

 

Valdis Kārkliņš 

Normunds Kārklis 

Ilmārs Stašulāns 

 

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.53 

Par Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas sastāvu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atbrīvot no Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijas 

locekļa amata pildīšanas Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

Juridiskās nodaļas juristi Solvitu Hiršfeldi. 

2. Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

juristi Baibu Baltiņu par Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas 

komisijas locekli. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.54 

Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” apstiprināšanu 

Ziņo Jānis Buza 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2022 “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo 

vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.5/2022 "Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai 

tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību" 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.5/2022 "Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai tās nomāto 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

4. Saistošie noteikumi Nr.5/2022 "Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo vai tās 

nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību" stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to publicēšanas. 

  

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
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Nr.55 

Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu ar tam 

pievienotiem pielikumiem. 

2. Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu publicēt tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.56 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2022.gadā (janvāris-augusts) 

Ziņo Laima Levanoviča 

Deputātu debates 

Domes sēdes audioieraksts 3h:26m:00s-3h:33m:30s. 

(O.Sorokins, L.Levanoviča, A.Ence, L.Kadiģe, A.Puide) 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1.1.Mārupes Valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 56.52 EUR, saskaņā 

ar pielikumu; 

1.2.Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 92.55 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 243.40 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.3.Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 364.09 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 446.53 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.4.Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 108.95 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.5.PII „Lienīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 236.93 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.6.PII „Zeltrīti” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 217.76 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.7.PII „Mārzemīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 223.22 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.8.Babītes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 94.70 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.9.Salas sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 329.62 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 383.73 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.10. PII “Saimīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 278.60 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.11. Babītes PII izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 312.55 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.12. PII „Zīļuks” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 340.66 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

http://www.marupe.lv/
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.57 

Par Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvu 

Ziņo Jānis Buza 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atbrīvot Anastasiju Savčuku, personas kods [..], no Mārupes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas locekles amata pildīšanas. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu 

nosūtīt Anastasijai Savčukai, personas kods [..]. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.58 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumā 

Ziņo Jānis Buza 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Grozīt  Mārupes novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma, kas 

apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 11.augusta lēmumu Nr.21 

(sēdes protokols Nr.8), 3.1. punktu, izsakot to sekojošā redakcijā: “Administratīvā 

komisija sastāv no 4 locekļiem un priekšsēdētāja, kurus ievēl Pašvaldības dome saskaņā 

ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta ceturto daļu uz domes pilnvaru laiku.” 

2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Mārupes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas nolikuma konsolidētu versiju. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai iepazīstināt 

Mārupes novada pašvaldības darbiniekus ar Mārupes novada pašvaldības 

Administratīvās komisijas nolikuma grozījumiem un nodrošināt tā konsolidētas versijas 

pieejamību.  

4. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.59 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības 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, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, 
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Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt šādus grozījumus ar Mārupes novada pašvaldības domes 28.07.2021. lēmumu 

Nr.53 (sēdes prot.Nr.6) apstiprinātajā Centrālās administrācijas nolikuma pielikumā 

Nr.2 “Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas amatu saraksts”:  

1.1. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā esošo vienu amata vietu – 

Informācijas sistēmu uzturētājs – pārsaukt par vecākais datorsistēmu un 

datortīklu administrators (profesijas kods 2522 01) un noteikt 19.3.amata saimi, 

IIIA līmeni, 13.mēnešalgas grupu; 

1.2. Attīstības un plānošanas nodaļā esošai amata vietai - vadītāja palīgs (profesijas 

kods 3343 45) noteikt 18.3.amata saimi, IVA līmeni un 10.mēnešalgas grupu;  

1.3. Attīstības un plānošanas nodaļas vienu amata vietu – projekta vadītājs – pārsaukt 

par vecākais projekta vadītājs (profesijas kods 2422 01) un noteikt 32.amata 

saimi, IIIB līmeni, 12.mēnešalgas līmeni; 

1.4. Likvidēt Attīstības un plānošanas nodaļas vienu amata vietu – projektu vadītājs; 

1.5. Finanšu un grāmatvedības nodaļā esošās (8) astoņas amata vietas – grāmatvedis- 

pārsaukt par vecākais grāmatvedis (profesijas kods 2411 01) un noteikt 14.amata 

saimi, IV līmeni un 11.mēnešalgas grupu; 

1.6. Finanšu un grāmatvedības nodaļā esošo amata vietu – NĪN administrators- 

pārsaukt par  - vecākais NĪN administrators (profesijas kods 4311 06) un noteikt 

12.1.amata saimi, IV līmeni un 12.mēnešalgas grupu; 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.februāri.  

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Centrālās administrācijas 

nolikuma 2.pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.60 

Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu sarakstā 

Ziņo Evita Rozīte-Bikše 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmuma Nr.72, sēdes 

protokola Nr.11, apstiprinātajā Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikuma pielikumā 

Nr.2 “Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu vietu saraksts” veikt 

šādus grozījumus: 

1.1. Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

nodaļā izveidot jaunu amata vietu – sētnieks (profesijas kods 9613 01) 39.amatu 

saime, III līmenis, 4.mēnešalgu grupa. 

1.2. Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un nekustamo īpašumu pārvaldīšanas 

nodaļas esošajai amata vietai – saimniecības pārzinis (profesijas kods 5151 11) 

noteikt 3.amata saimi, IVA līmeni, 10.mēnešalgu grupu . 

1.3. Inženiertehniskās nodaļas esošajai amata vietai – ainavu arhitekts (profesijas 

kods 2162 01) noteikt 51.amata saimi,  IVA līmeni, 11.mēnešalgu grupu.  

1.4. Inženiertehniskās nodaļas esošajai amata vietai – energopārvaldnieks (profesijas 

kods 2149 14) noteikt 35.amatu saimi,  IVB līmeni, 12.mēnešalgu grupu.  

2. Lēmums stājas spēka ar 2022.gada 1.februāri.  
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3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Pašvaldības īpašumu 

pārvaldes nolikuma 2.pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.61  

Par organizatoriskajām izmaiņām Mārupes novada pašvaldības policijā 

Ziņo Kristaps Ločs 

Deputātu debates 

Domes sēdes audioieraksts 3h:40m:02s-3h:50m:46s. 

(A.Osītis, I.Bērziņa, A.Puide) 

 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), 

„pret”  4 (Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks), „atturas” 5 (Guntis Ruskis, 

Andrejs Ence, Andris Puide, Ivars Punculis, Nikolajs Antipenko),  

 

sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34.panta 

trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

Nepieņemt lēmumu Nr.61 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

Nepieņemtais lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.62 

Par saistošo noteikumu  “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību 

Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.26/2021 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un 

sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”  jaunā precizētā redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes  2021.gada 24.novembra  lēmumu Nr.26 

(sēdes protokols Nr.14)  “Par saistošo noteikumu Nr. 29/2021 “Par nekustamo īpašumu 

uzturēšanu Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

4. Saistošos noteikumus  nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 10 (desmit) lp. 

 

Nr.63 

Par iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noraidīt [..] 1970,54 euro lūgumu no Mārupes novada pašvaldības budžeta segt 

izdevumus par bērna [..] privātās pirmskolas izglītības iestādes “Mārupes namiņš” 

apmeklēšanu. 

2. Noraidīt [..] 1183,53 euro lūgumu no Mārupes novada pašvaldības budžeta segt 

izdevumus par bērna [..] privātās pirmskolas izglītības iestādes “Mārupes namiņš” 

apmeklēšanu. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt [..] uz e-pasta adresi: [..], un 

[..] uz e-pasta adresi: [..].  

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais akts 

apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.64 

Par saistošo noteikumu Nr.6/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta 

apstiprināšanu” pieņemšanu 

A.Ence informē, ka priekšsēdētāja paskaidrojuma raksts/ziņojums visiem deputātiem tika 

izsūtīts kopā ar sēdes materiāliem, bet ieskicēs 2022.gada budžeta izstrādi. 

Domes sēdes audio ieraksts 1h:55m:58s.-1h:59m:59s. 

A.Levanoviča ziņo par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžetu:  

kārtējā gada ieņēmumi – 57 839 215 EUR  

kārtējā gada izdevumi -  67 133 676 EUR   

naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 220 239 EUR 

plānotā aizdevumu atmaksa 3 121 017 EUR 

aizdevumu ieņēmumi 4 226 098 EUR  

drošības naudas atgriešana 30 859 EUR  

Domes sēdes audio ieraksts 1h:59m:59s-2h:06m:15s. 

Deputātu debates (G.Ruskis, N.Orleāns, M.Bojārs, I.Bērziņa, J.Kazaks, A.Osītis, A.Ence, 

O.Sorokins, D.Štrodaha, A.Puide). 

Domes sēdes audio ieraksts 2h:06m:23s-2h:39m:31s. 

 

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, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  1 (Guntis Ruskis), „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.6/2022 „Par 

Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 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 74 (septiņdesmit četrām) lp. 

 

Nr.65 

Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas sastāvā 

Ziņo Jānis Buza 

mailto:[..]
mailto:paula.metala@gmail.com
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           Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas locekļa amata Gaļinu Sušiņinu, 

personas kods [..]. 

2. Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

juristi Baibu Baltiņu par Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas locekli. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.66 

Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

sastāvā 

Ziņo Jānis Buza 

A.Puide interesējas, vai šī komisija turpina darbu? 

A.Ence paskaidro, ka komisijai darbs ir jāturpina, jo ir dzīvokļu īpašnieki, kuri vēl nav 

saņēmuši bezmaksas zemi zem dzīvokļiem. Gadā vienu līdz divas reizes šādi lēmumi ir jāpieņem 

par zemes nodošanu zem privatizētajiem dzīvokļiem. 

 

 Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks), 

„pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot no Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

locekļa amata Solvitu Hiršfeldi, personas kods [..]. 

2. Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas 

juristi Baibu Baltiņu par Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas 

komisijas locekli. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.67 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmumā 

Nr.56 “Par piemaksu noteikšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības policijas 

darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 

infekcijas slimības uzliesmojumu” 

Ziņo Kristaps Ločs 

A.Puide interesējas, vai policijas priekšnieks un grāmatvedība ir akceptējuši šo ierosinājumu?  

K.Ločs dara zināmu, ka protams ir akceptēts. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izdarīt grozījumus Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmumā 

Nr.56 “Par piemaksu noteikšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības policijas 
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darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 

infekcijas slimības uzliesmojumu”, izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Noteikt Mārupes novada pašvaldības policijas darbiniekiem katru mēnesi periodā 

no 2021.gada 11.oktobra līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām piemaksu 75% 

apmērā no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes atbilstoši aizpildītajai darba laika 

uzskaites tabulai (pielikumā) par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar 

Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu.” 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.14:30. 

 

Pielikumā apstiprināti 91 (deviņdesmit viens) pašvaldības domes  lēmumi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:               Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre                Kristīne Štrāla 

                                                                       

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 31.janvārī 

 

 

 

 


