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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.2 

Tiešsaistē 

Mārupes  novadā                     2022.gada 23.februārī 

 

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, 

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. Jānis Buza, juristi Baiba Baltiņa, Linda Liepiņa, Laura Cine, 

Dāvids Valters, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

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

Attīstības un plānošanas nodaļas Zemes ierīcības speciāliste  Lauma Erdmane, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības speciāliste Jolanta Kursiša, 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administrators 

Guntis Pedecs, 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Kristīne Štrāla, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, 

Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons. 

 

Sēdi protokolē Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša 

 

Informācijai: 

• Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes ziņojums  par 

notikušajām aktivitātēm februārī. 

Ilze Bērziņa  interesējas par  mobilo aplikāciju, jautājot, vai ir plānots kādā veidā to uzlabot, 

tā kā no iedzīvotājiem ir saņemtas sūdzības par to, ka aplikācija ir neērta un nav viegli 

pārskatāma. 

Elīna Brigmane informē, ka to ir paredzēts vērtēt darba grupā, jo tikai lietojot to praksē, var 

secināt, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, piebilstot, ka šādas izmaiņas nav iespējams veikt 

uzreiz. Elīna Brigmane skaidro, ka aplikācijas uzturētājiem izmaiņu sagatavošana aizņem 
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apmēram trīs mēnešus, bet informācija jau ir nodota un šobrīd  tiek gaidītas ziņas, kādas varētu 

būt izmaiņu izmaksas. 

 

Oļegs Sorokins uzdod jautājumus saistībā ar  dzeramā ūdens lietošanu no krāna. 

Atbild deputāts Ivars Punculis un izpilddirektors Kristaps Ločs. 

Oļegs Sorokins uzskata, ka mājas lapā ir jābūt atspoguļotai informācijai, ka krāna ūdens tiešām 

ir nekaitīgs ikdienas lietošanā. 

Aivars Osītis interesējas, kā notika pāreja no fasētā ūdens izmantošanas uz ūdenvadu 

pašvaldības iestādēs, jo īpaši izglītības iestādēs. 

Skaidrojumu sniedz izpilddirektors Kristaps Ločs. 

 

Ivars Punculis jautā par informatīvo izkārtni, iebraucot novadā. 

Skaidrojumu sniedz  deputāts Valdis Kārkliņs. 

 

• Izpilddirektora ziņojums par saimniecisko darbību februārī.  

Andris Puide interesējas par ielu apzināšanu pēc ziemas, jautājot par bedrēm, kas ir jāremontē. 

Sēdes audioieraksts 43m:49s  - 1h:01m:20s, 

 

Aivars Osītis informē, ka no Babītes iedzīvotājiem ir saņemtas sūdzības, ka sabiedriskie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi tiek sniegti sliktā, apšaubāmā kvalitātē.  

Sēdes audioieraksts 1h:01m:30s - 1h:06m:30s  

 

Oļegs Sorokins par ielu apgaismojumiem  -  

Sēdes audioieraksts 1h:06m:30s - 1h:13m:13s  

 

Deputāti par informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem un deputātiem.  

Sēdes audioieraksts 1h:15m:0s - 1h:17m:55s  

 

• Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieka Jura Jēkabsona atskaite par Mārupes 

novada Pašvaldības policijas darbu par laika periodu 21.01.2022. - 17.02.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

Nr.9.2 Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

 

Nr.9.3 Par nekustamā īpašuma Spāru iela 19,  Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 0740),  iegūšanu īpašumā. 

 

Nr.48 Par Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

 

Nr.49 Par Mārupes novada Skultes sākumskolas dalību ERASMUS+ projektā “Ejam kopā”. 

 

Nr.50 Par zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

(2 gab.). 

50.1  ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0140; 

50.2. ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0119. 

 

Nr.51 Par novada ģerboņa izstrādes kārtību un žūrijas komisijas izveidošanu.  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

 

Nr.52 Par grozījumiem Mārupes pašvaldības policijas amatu sarakstā. 
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Nr.53 Par Mārupes novada pašvaldības konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikuma un 

projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu.  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

 

Nr.54 Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 

 

Notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu  Nr.9.2, Nr.9.3, Nr.49., Nr.50, Nr.52, Nr.54  

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.9.2, Nr.9.3, Nr.49, Nr.50, Nr.52, Nr.54 sēdes darba kārtībā. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

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

lietošanas mērķa noteikšanu. 

1.1.Par nekustamā īpašuma Pilskalnu iela 10, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760072203), zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu. 

1.2.Par nekustamā īpašuma Daibes iela 50, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760030850), zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu. 

1.3.Par nekustamo īpašumu Sniķeru iela 25, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760030971) un Penkules iela 130 (kadastra Nr. 

80760031130) zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu. 

1.4.Par nekustamā īpašuma Piņķu ciems - 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80480030168), zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses  un nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu. 

1.5.Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80480010779), zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un 

nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu. 

1.6.Par nekustamā īpašuma “Cielavas-1”, Cielavās, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu. 

2. Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Kirmeļi”, kadastra Nr. 8088 005 0034, detālplānojuma teritorijā, Spuņciemā, Salas 

pagastā, Mārupes novadā. 

3. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu. 

3.1.Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Silaputniņu ielai, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

3.2.Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Zvaigžņu ielai, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

4.  Par adreses piešķiršanu. 
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4.1.Par adrešu piešķiršanu divģimeņu mājai un telpu grupām zemes vienībā 

Dravnieku ielā 29, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

4.2.Par adrešu piešķiršanu divģimeņu mājai un telpu grupām zemes vienībā 

Dravnieku ielā 33, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

4.3.Par adreses piešķiršanu dvīņu mājas telpu grupām Kalnupes iela 7, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

4.4.Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Lapsiņas”, Salas pagastā, 

Mārupes novadā. 

4.5.Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām Kleistu iela 32, Spilvē, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

4.6.Par adreses piešķiršanu divģimeņu dzīvojamai mājai un telpu grupām 

Rudzupuķu ielā 14, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

4.7.Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām Indriņas 

ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

4.8.Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Skalbju ielā 7, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

4.9.Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Stūnīši Nr.387”, Tīrainē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

5. Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Tīnes”, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā. 

6. Par zemes vienības atdalīšanu un adreses piešķiršanu. 

6.1.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0028, Salas pagastā, 

Mārupes novadā atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vecremesi”, kadastra Nr. 

8088 010 0027 un adreses piešķiršanu. 

6.2.Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0033 atdalīšanu no 

nekustamā īpašuma “Klīvji”, Salas pagastā, Mārupes novadā un adreses 

piešķiršanu. 

7. Par adreses 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. 

8. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Paleju iela 9A, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

9. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (3 gab.). 

10. Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 

termiņa pagarinājumu. 

11. Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” (kadastra Nr.8088 005 0470), Spuņciems, Salas 

pagastā, Mārupes novadā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

12. Par nekustamo īpašumu „Graudi” (kadastra Nr.8048 003 0359) un Turaidas iela 

(kadastra Nr.8048 003 1166), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760030092), detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

14. Par nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar 

kadastra Nr.80760120526, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma apstiprināšanu. 

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

“Valteri” Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā, 

apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.7/2022 izdošanu. 

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

Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 
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(kadastra Nr.80760030317), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu 

Nr.8/2022 izdošanu. 

17. Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela 38, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.8076 007 2592, daļas, aptuveni 0,0669 ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā. 

 

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

18. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (7 gab.). 

19. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” amatu sarakstā. 

20. Par grozījumiem Babītes pirmsskolas izglītības iestādes amatu vietu sarakstā. 

21. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” esošajos amatos. 

22. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” esošajos amatos. 

23. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” esošajos amatos. 

24. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” esošajā amatā. 

25. Par izmaiņām Skultes sākumskolas esošajā amatā. 

26. Par grozījumiem Salas sākumskolas amatu vietu sarakstā. 

27. Par grozījumiem Babītes Sporta kompleksa amatu sarakstā. 

28. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā. 

29. Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu 

organizēšanai Mārupes novadā 2022.gadā” apstiprināšanu.  

30. Par sporta aktivitāšu organizēšanu. 

31. Par atteikumu personu atzīt par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

32. Par bez vecāku gādības palikuša bērna atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšana un iekļaušanu palīdzības reģistrā. 

33. Par saistošo noteikumu  Nr.9/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības  sociālajiem 

pakalpojumiem” apstiprināšanu. 

34. Par saistošo noteikumu Nr.10/2022  “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm 

Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

35. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.36/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem bez 

materiālā stāvokļa izvērtēšanas”. 

36. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.30/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

37. Par privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta Kompleksa sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

38. Par Babītes novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra noteikumu Nr.3 “Par Babītes 

novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem” atcelšanu. 

39. Par paraksta apliecināšanas maksas noteikšanu. 

40. Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu atzīst transportlīdzekli par ilgstoši atstātu uz ceļa. 

41. Par Jaunmārupes sabiedriskās iestādes, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, telpas 

nodošanu biedrībai „Pierīgas partnerība” bezatlīdzības lietošanā. 

42. Par projekta "Pastaigu takas labiekārtošana Medema purvā" pieteikuma iesniegšanu 

un finansējuma nodrošināšanu. 

43. Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtību Mārupes novadā” precizēšanu. 

44. Par Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšanu.   
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45. Par Mārupes novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu 

programmā sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, 

Siguldas novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un AS “SEB banka”. 

46. Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, kadastra numurs 8076 006 0114, atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumos. 

47. Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra numurs 8076 011 0727, atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumos. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

48. Par Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu.  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

49. Par Mārupes novada Skultes sākumskolas dalību ERASMUS+ projektā “Ejam 

kopā”. 

50. Par zemes vienības sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu (2 gab.). 

50.1  ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0140; 

50.2. ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0119.  

51. Par novada ģerboņa izstrādes kārtību un žūrijas komisijas izveidošanu.  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

52.  Par grozījumiem Mārupes pašvaldības policijas amatu sarakstā. 

52. Par Mārupes novada pašvaldības konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikuma un 

projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu.  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS. 

54.  Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu. 

 

Deputātu balsojums 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. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.1.1 

Par nekustamā īpašuma Pilskalnu iela 10, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760072203), 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: 
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pilskalnu iela 10, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 007 2203) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 

2203 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  

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pilskalnu iela 

14, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

8076 007 3562 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pilskalnu iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 3563 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 2203 

Pilskalnu iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

105238510 

Pilskalnu iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 3564 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pilskalnu iela 

8A, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 3565 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3566 -  0,0727 ha 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3562  -  0,1380 ha 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3563  -  0,1200 ha 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3564  -  0,1200 ha 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3565  -  0,1200 ha 

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

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3566  -  0,0727 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

https://www.kadastrs.lv/varis/105238510?type=house
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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 2 (divām) lp. 
 

 Nr.1.2 

Par nekustamā īpašuma Daibes iela 50, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760030850), 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 Daibes iela 50, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 003 0850) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8076 003 2479 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

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 

 

80760032479 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104924291 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760032611 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030252001 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104924291 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760030252001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/104924291?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104924291?type=house
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esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030252002 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104924291 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760030252002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030252003 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104924291 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760030252003 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030252004 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104924291 

Daibes iela 50, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760030252004 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

- - - 

Daibes iela 54, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760032612 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Daibes iela 52, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

80760032613 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2611  zemes lietošanas 

mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601)-  0,4975 ha platībā un 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) – 2,387 ha platībā. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2612  -  0,1538 ha platībā 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2613  -  0,1214 ha platībā 

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

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  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 2 (divām) lp. 

 

Nr.1.3 

Par nekustamo īpašumu Sniķeru iela 25, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760030971), un Penkules iela 130 (kadastra Nr. 80760031130) 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 

https://www.kadastrs.lv/varis/104924291?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104924291?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104924291?type=house
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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 nekustamā īpašuma Sniķeru iela 25, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 003 0971) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8076 003 0971 un nekustamā īpašuma Penkules iela 130, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1130) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 003 1130  zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

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 0971 

Sniķeru iela 25, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104682756 

Sniķeru iela 25, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 2595 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8076 003 0971 

001 

Sniķeru iela 25, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104682756 

Sniķeru iela 25, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 1130 

Penkules iela 

130, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105005878 

Penkules iela 

130, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 2596 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8076 003 1130 

001 

Penkules iela 

130, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105005878 

Penkules iela 

130, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2594 -  0,0140 ha 

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

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2597 -  0,0270 ha 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/104682756?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104682756?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105005878?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105005878?type=house
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5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2594  -  0,0140 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2595  -  0,1200 ha 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2596  -  0,1401 ha 

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

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2597  -  0,0270 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes 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 2 (divām) lp. 
 

Nr.1.4 

Par nekustamā īpašuma Piņķu ciems - 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80480030168), 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 Piņķu ciems - 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 003 0168) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0168 

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses  

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

- - - 

Rīgas iela 2C,  

Piņķi, Babītes 

pagasts, 

8048 003 1784 
Projektā 

zemes 
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zemes 

vienība 

 

Mārupes 

novads  

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Rīgas iela 2D,  

Piņķi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 003 1783 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1784  -  5,49 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1783  -  2,0 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas (kods 0503) 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.1.5 

Par nekustamā īpašuma “Celiņi”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 80480010779), 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 “Celiņi”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 001 0779) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1111 

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses  

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

“Lazdiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads  

8048 001 1195 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

maiņu 

ēkai 

 

8048 001 0779 

001 

“Celiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

105340893 

“Lazdiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 0779 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai - - - 

“Lazdiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 0779 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai - - - 

“Lazdiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 0779 

003 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai - - - 

“Lazdiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 0779 

004 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 001 1111 

Celiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

105340893 

Celiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 1196 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses  

piešķiršanu 

ēkai 

 
- - - 

Celiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 1111 

006 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses  

piešķiršanu 

ēkai 

 
- - - 

Celiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 1111 

007 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses  

piešķiršanu 

ēkai 

 
- - - 

Celiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 0779 

005 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses  

piešķiršanu 

ēkai 

 
- - - 

Celiņi”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 001 0779 

006 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1197 -  0,0423 ha 

platībā, nosaukumu projektētā iela, Mežāres, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1198 -  0,0343 ha 

platībā, nosaukumu Kleistu iela, Mežāres, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/105340893?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105340893?type=house
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5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1195  -  0,2146 ha 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1196  -  0,3267 ha 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1197  -  0,0423 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1198  -  0,0343 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes 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 2 (divām) lp. 

 

Nr.1.6 

Par nekustamā īpašuma “Cielavas-1”, Cielavās, 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 “Cielavas-1”, Cielavās, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 014 0061) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0061 

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

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 

8048 014 0061 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

103043443 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

8048 014 0083 
Projektā 

zemes 

https://www.kadastrs.lv/varis/103043443?type=house
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zemes 

vienība 

 

Mārupes 

novads 

Mārupes 

novads 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8048 014 0031 

001 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

103043443 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 014 0031 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8048 014 0031 

002 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

103043443 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 014 0031 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8048 014 0031 

003 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

103043443 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 014 0031 

003 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8048 014 0031 

005 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

103043443 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 014 0031 

005 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8048 014 0031 

006 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

103043443 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 014 0031 

006 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8048 014 0031 

007 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

103043443 

“Cielavas-1”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 014 0031 

007 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Mazburtnieki”, 

Cielavas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 014  0084  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0083  -  zemes lietošanas 

mērķus: 

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) – 1,39 ha platībā; 

3.2. fizisko un juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritorijas (0302) – 

1,23 ha platībā; 

3.3. neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600) – 1,96 ha platībā. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 014 0084 – 0,13 ha platībā  

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

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/103043443?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103043443?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103043443?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103043443?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103043443?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103043443?type=house
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Nr.2 

Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Kirmeļi”, kadastra Nr.8088 005 0034, detālplānojuma teritorijā, Spuņciemā, 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, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Guntis Ruskis no zoom platformas 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Spuņciema ciema teritorijā sekojošu ielu 

piešķirot nosaukumu Krauklīšu iela  (posmā no Pļavu ielas līdz nekustamā īpašuma 

“Ķirši 279” (kadastra Nr. 8088 005 0670) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0231) 0,222 km garumā un 14 m platumā, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

2. Atļaut no nekustamā īpašuma “ Kirmeļi”, kadastra Nr. 8088 005 0034, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0034 atdalīt Detālplānojumā projektētās zemes 

vienības Nr. 2, 3 un 8 (1.kārta), piešķirot adreses, saskaņā ar lēmuma Pielikumu: 

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 nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācijas 

ob-

jekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresā-

cijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifika

torā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita informācija, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Krauklīšu iela 3, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads 

 
Saskaņā ar Pielikumu- 

2.kārta (Detālplānojumā 

projektētās zemes vienības 

Nr.1, 4, 5, 6, 7) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Krauklīšu iela 5, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā projektētā 

zemes vienība Nr.2 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Krauklīšu iela 7, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā projektētā 

zemes vienība Nr.3 

 

3. Zemes vienībai Krauklīšu ielā 3, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

(administratīvā līguma otrajā kārtā projektētā zemes vienība - pēc detālplānojuma, zemes 
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vienības Nr.1, 4, 5, 6, 7), visā platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

4. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.2, platība – 0,2500 ha, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

5. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.3, platība – 0,2500 ha, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

6. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.8, platība – 0,2494 ha, noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījumu joslā (1101). 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.3.1 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Silaputniņu ielai, 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 pašvaldības nozīmes ielas statusu Silaputniņu ielai  (zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem kadastra Nr. 80760080485, 80760080253, 80760080250, 80760080254, 

80760080253, 80760080255, 80760080454, 80760080455, 80760080456, 80760080451, 

80760080463, 80760080450, 80760080449, 80760080448, 80760080447, 80760080459 

un 80760080460 daļām) saskaņā ar grafisko pielikumu.  

2. Uzdot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei, līdz 2022.gada 1.aprīlim, veikt 

Silaputniņu ielas apsekošanu un iekļaušanu ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā. 

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.3.2 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Zvaigžņu ielai, 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 
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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. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Zvaigžņu ielai  (zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem kadastra Nr. 80760030711, 80760030717, 80760030820, 80760030716, 

80760030819, 80760030770, 80760030704, 80760070702, 80760030712, 80760030705 

un 80760030785 daļām) saskaņā ar grafisko pielikumu.  

2. Uzdot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei, līdz 2022.gada 1. aprīlim, veikt 

Zvaigžņu ielas apsekošanu un iekļaušanu ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā. 

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.4.1 

Par adrešu piešķiršanu divģimeņu mājai un telpu grupām zemes vienībā Dravnieku ielā 

29, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Aivars Osītis, Andris 

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

Lībietis, Jānis Kazaks), (Mārtiņš Bojārs, Normunds Orleāns no zoom platformas izgājuši, 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

Piešķirt adreses nekustamā īpašuma Dravnieku ielā 29, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  divģimeņu dzīvojamās mājas telpu grupām: 
 

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. 

Telpu grupa 

saskaņā ar 

Projektu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

 

 104949956 

Dravnieku iela 

29-1, Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 Dzīvoklis Nr.1 
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adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

 

 104949956 

Dravnieku iela 

29-2, Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 Dzīvoklis Nr.2 

 

1. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  
 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.4.2 

Par adrešu piešķiršanu divģimeņu mājai un telpu grupām zemes vienībā Dravnieku ielā 

33, Spilvē, 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. Piešķirt nekustamā īpašuma Dravnieku ielā 33, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

divģimeņu mājas telpu grupām: 

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. 

Telpu grupa 

saskaņā ar 

Projektu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

 

 104949997 

Dravnieku iela 33-

1, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 
 Dzīvoklis Nr.1 
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adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

 

 104949997 

Dravnieku iela 33-

2, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads  Dzīvoklis Nr.2 

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  
 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.4.3 

Par adreses piešķiršanu dvīņu mājas telpu grupām Kalnupes iela 7, 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 Kalnupes iela 7, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

dvīņu 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 

 

telpu grupai 80760072780002001 - 106689261 

Kalnupes iela 7-1, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

80760072780002002 - 106689261 

Kalnupes iela 7-2, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

https://www.kadastrs.lv/varis/106689261?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106689261?type=house
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2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.4.4 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam  

“Lapsiņas”, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Mārtiņš Bojārs, Normunds Orleāns), (Dace Štrodaha no zoom platformas izgājusi, 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam “Lapsiņas”, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 8088 005 0021),  adresi atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

8088 005 0021 - - 

“Lapsiņas”, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

8088 005 0021  

adreses 

piešķiršanu 
ēkai 

8088 005 0021 

001 
- - 

“Lapsiņas”, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

8088 005 0021 

001 
 

 

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 1 (vienas) lp. 
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Nr.4.5 

Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām Kleistu iela 32, Spilvē, 

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. Piešķirt nekustamā īpašuma Kleistu iela 32, Spilvē,  Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

divu  dzīvokļu mājas telpu grupām adreses atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

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 80480040420007001  103050633 

Kleistu iela 32-1, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

  

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

80480040420007002  103050633 

Kleistu iela 32-2, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

  

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.4.6 

Par adreses piešķiršanu divģimeņu dzīvojamai mājai un telpu grupām Rudzupuķu ielā 

14, Mežārēs, 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 

https://www.kadastrs.lv/varis/103050633?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103050633?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103050633?type=house
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Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”   nav, „atturas” 

nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Rudzupuķu iela 14, Mežārēs,  Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  divģimeņu dzīvojamai mājai  un telpu grupām adreses atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

 

ēkai   106864044 

Rudzupuķu iela 14, 

Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

  

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai   106864044 

Rudzupuķu iela 14-1, 

Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

 

Projektā 

dzīvoklis 

Nr.2 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

  106864044 

Rudzupuķu iela 14-2, 

Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

 

Projektā 

dzīvoklis 

Nr.1 

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.4.7 

Par adrešu piešķiršanu divu dzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām Indriņas ielā 2, 

Mežārēs, 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. Piešķirt nekustamā īpašuma Indriņas ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

divu dzīvokļu dzīvojamai mājai un telpu grupām adreses: 
 

https://www.kadastrs.lv/varis/106864044?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106864044?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106864044?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. 

Telpu grupa 

saskaņā ar 

Projektu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106733131 

Indriņas iela 2, Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

- Divu 

dzīvokļu 

māja 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

 

  

 Indriņas iela 2-1, 

Mežāres, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 01 telpu 

grupa 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

 

 

Telpu 

grupa 

 

 

 

 

  

 Indriņas iela 2-2, 

Mežāres, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 02 telpu 

grupa 

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.4.8 

Par adreses piešķiršanu dzīvojamās mājas jaunbūvei Skalbju ielā 7, 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: 
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1. Piešķirt nekustamā īpašuma Skalbju ielā 7, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

dzīvojamās mājas jaunbūvei adresi:  
 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106839301 

Skalbju iela 7, Mārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

  

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  
 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.4.9 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Stūnīši Nr.387”, Tīrainē, 

 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 nekustamajam īpašumam “Stūnīši Nr.387”, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 8076 008 0368)  adresi atbilstoši  pielikumam. 

https://www.kadastrs.lv/varis/106839301?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 

adreses 

piešķiršanu  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

8076 008 0368 - - 

Lampiņu dambis 

26, Tīraine, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

8076 008 0368  

adreses 

piešķiršanu 
ēkai - - - 

Lampiņu dambis 

26, Tīraine, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

-  

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.5 

Par adreses maiņu nekustamajam īpašumam “Tīnes”, 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. Mainīt nekustamajam īpašumam “Tīnes”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

adresi atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

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 



27 
 

adreses 

saglabāšana) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses maiņu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

8076 007 1365 

“Tīnes”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

103717942 

Ventas iela 40, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

8076 007 1365  

adreses 

piešķiršanu 
ēkai   103717942 

Ventas iela 40, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

8076 007 1365 

001 
 

 

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 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6.1 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0028, Salas pagastā, Mārupes 

novadā, atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vecremesi”,  

kadastra Nr. 8088 010 0027 un adreses 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. No nekustamā īpašuma “Vecremesi”, kadastra Nr.8088 010 0027, atdalāmajai un 

atsevišķā nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 4,2 ha platībā, 

ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0028, un nekustamā īpašuma sastāvā saglabājamai 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0027 piešķirt adreses: 

https://www.kadastrs.lv/varis/103717942?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103717942?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 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

80880100028 - 

 

 

- 

 

“Riekstaiņi”, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

 

- - 

adreses 

piešķiršana 

 

 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

80880100027 - 

 

 

- 

 

“Vecremesi”, Kaģi, 

Salas 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. 
 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6.2 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0033 atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma “Klīvji”, Salas pagastā, Mārupes novadā, un adreses 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: 
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1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Klīvji”, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80880060031), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80880060033 - 4,8 ha platībā 

un  piešķirt adresi  atbilstoši pielikumam 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80880060033   

“Sauleslīči”, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

 

80880060033  

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.7 

Par adreses 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  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 no nekustamā īpašuma “Jaunalstes”, kadastra Nr. 8048 004 0264, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1489 atdalīt Detālplānojumā projektēto zemes vienību, 

piešķirot adresi un nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, saskaņā ar lēmuma Pielikuma 

adresācijas priekšlikuma shēmu: 
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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) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecie-

šams, ar 

to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adre-

sācijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresā-

cijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifi-

katorā, 

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 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir  

 

Nekustamā 

īpašuma 

lietošanas 

mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Saulespuķu iela 9, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480041312 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.55” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

likvidēšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048004

1489 
 

103045

471 

"Jaunalstes", 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

 

 

 

2. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.121” ar kadastra apzīmējumu  

80480041378,  0,1898ha platībā (autoceļa C-57 daļa), piešķirt nosaukumu Autoceļš C-57, 

Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- 

zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā 

(1101). 

3. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.8 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Paleju iela 9A, 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, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 
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Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”   nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Paleju iela 9A, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 003 1596), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1569 - 

0,0930 ha platībā, zemes lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo  apbūves zemi (kods 

0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.9.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

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

Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Jānis Lagzdkalns no zoom platformas izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.9.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Jānis Lagzdkalns), 

„pret”   nav, „atturas” 4 (Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, Jānis Lībietis),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.9.3 

Par nekustamā īpašuma Spāru iela 19,  Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 0740)  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, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns), (Gatis Vācietis no zoom 
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platformas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, 

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

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Plkst.12:15 tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums līdz plkst.12:30. 

Plkst.12:30 domes sēde tiek turpināta. 

 

Nr.10 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760032297), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa 

pagarinājumu 

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, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Jānis Lībietis), (Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, Andris Puide  no zoom platformas 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) 

apstiprinātā nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.1/3-6/2-2020 derīguma termiņu - 

2023.gada 26.februāris. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.11 

Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” (kadastra Nr.8088 005 0470), Spuņciems, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

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, Jānis Kazaks, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), (Dace Štrodaha no zoom platformas 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Aizezeri” (kadastra  

Nr.8088 005 0470), Spuņciemā, Salas pagasts, Mārupes novads, teritorijā.  

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

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Aizezeri” (kadastra  

Nr.8088 005 0470), zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 008 0470, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads, robežām 1,47 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.  
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4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Aizezeri” īpašnieku _____,  reģistrācijas numurs 

_____, 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 1 (vienas) lp. 

 

Nr.12 

Par nekustamo īpašumu „Graudi” (kadastra Nr.8048 003 0359) un Turaidas iela 

(kadastra Nr.8048 003 1166), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

izstrādes uzsākšanu 

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, Jānis Kazaks, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), (Dace Štrodaha no zoom platformas 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Graudi” (kadastra  

Nr.8048 003 0359) un nekustamā īpašuma Turaidas iela (kadastra Nr. 8048 003 1166), 

Piņķos, Babītes pagasts, Mārupes novads, teritorijā.  

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

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Graudi” (kadastra  

Nr.8048 003 0359) un nekustamā īpašuma Turaidas iela (kadastra Nr.8048 003 1166), 

Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežām 13,439 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 „Graudi” īpašnieci SIA “____”, reģistrācijas 

numurs ____, un Turaidas iela īpašniecei SIA “____”, reģistrācijas numurs ____, saskaņā 

ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

detālplānojuma ierosinātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai 

Svetlanai Burakai paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Mārupes 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.13  

Par nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760030092), detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Jānis Kazaks, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), (Dace Štrodaha no zoom platformas 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 80760030092), 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 2 (divām) lp. 

 

Nr.14 

Par nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar kadastra 

Nr.80760120526, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

apstiprināšanu 

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, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Ilze Bērziņa, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Guntis Ruskis no zoom platformas izgājis, 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu “Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar 

kadastra Nr.80760120526, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumu, 

saskaņā ar pieejamā (pieejams Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma 

interaktīvo grafisko daļu https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23058  

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 

1.pielikums). 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem ne 

ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamo īpašumu 

“Mežmaļi”, kadastra Nr.80760120107, un īpašuma ar kadastra Nr.80760120526, Mārupē, 

http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23058
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Mārupes pagastā, Mārupes novadā, īpašniekiem Administratīvo līgumu par detālplānojuma 

īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

sistēmu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt informācijas 

pieejamību Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu 

Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai  pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas 

īpašniekam, un par pieņemto lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

7. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.15 

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, 

Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā, 

apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.7/2022 izdošanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar  16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Jānis Kazaks, Andris 

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

Štrodaha), „pret”   1 (Jānis Lībietis), „atturas” 2 (Mārtiņš Bojārs, Nikolajs Antipenko),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

“Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā. 

2. Izdot saistošos noteikumus  Nr.7/2022  „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 

plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 80760030363), 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". 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”. 

5. Ar šo Lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav 

pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma  27.panta trešajā daļā minētās darbības. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.16 

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760030317), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.8/2022 izdošanu 

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  Lokālplānojumu, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760030317), teritorijā. 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.8/2022  „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 

plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030317), 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". 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”.  

5. Ar šo Lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav 

pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma  27.panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.17 

Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela 38, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 007 2592, daļas, aptuveni 0,0669 ha platībā, 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: 

 

http://www.marupe.lv/
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1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Mēmeles iela 38, Mārupē, Mārupes nov., 

kadastra Nr.8076 007 2592, daļas, aptuveni 0,0669 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas 

darbus), pieņemšanu dāvinājumā no I.F. un J.G., ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības J.G., paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 

darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, 

ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

segt visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Mēmeles iela 38, 

Mārupē, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 007 2592, daļas, aptuveni  0,0669 ha platībā, 

(vairāk vai mazāk veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā, 

tai skaitā segt izdevumus par zemes robežu plānu izstrādi un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

 
Lēmums protokola pielikumā uz  (vienas) lp. 

 

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

 

Nr.18.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

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. Piešķirt J.S., personas kods ____, finansiālu atbalstu 222,46 euro (divi simti divdesmit 

divi euro 46 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar aviobiļešu iegādi viņa 

dalībai treniņnometnē “Winter training camp cross ceuntry 2021”, kas norisinājās Val 

di Famme, Itālijā, no 2021.gada 8.decembra līdz 18.decembrim. 

2.  Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes novada pašvaldības 2021.gada budžeta sadaļas 

“dotācija sportam paredzētiem finanšu līdzekļiem (EEK 3000)”. 

3.  Finansiālo atbalstu Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

pārskaitīt J.S., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim J.S., personas kods ____, 

uz viņa norādītu bankas norēķinu kontu, pēc izdevumu attaisnojošo dokumentu kopiju 

(rēķins vai pavadzīme) un apmaksu apliecinošu dokumentu  (kases čeki vai stingrās 

uzskaites kvītis, vai bankas apstiprināta izdruka) ar sabiedriskās organizācijas 

apliecinājumu uz maksājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa atbilst 

lēmumā noteiktajam finansējuma piešķiršanas mērķim,  un  reģistrēšanas Mārupes 

novada pašvaldībā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas ) lp. 

 

Nr.18.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

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

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Nikolajs Antipenko no  zoom platformas izgājis, 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt U.V., personas kods ____, finansiālu atbalstu 160 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību motokrosa sacensībās 

2022.gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista licenču, apdrošināšanas polises iegādi, 

kā arī sacensību dalības maksu. Sportistam ir pienākums ievērot 2022.gada 2.februāra 

pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1-3/745) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, 

starpību segt no sportista pašas līdzekļiem. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

U.V., personas kods ____, un biedrību „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. 

Nr.40008073661. 

3.  Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. 

Nr.40008073661, uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.  U.V., personas kods ____, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. 

Nr.40008073661, abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā 

atbalsta izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā 

paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā atskaites 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, U.V., 

personas kods ____, un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. 

Nr.40008073661, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi ir pienākums atmaksāt 

piešķirto finansējumu Mārupes novada pašvaldībai 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.18.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

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. Piešķirt L.V., personas kods ____, finansiālu atbalstu 80 euro (astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību motokrosa sacensībās 2022.gadā, 

t.i., LaMSF un FIM motosportista licenču, apdrošināšanas polises iegādi, kā arī 

sacensību dalības maksu. Sportistam ir pienākums ievērot 2022.gada 2.februāra 

pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1-3/744) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, 

starpību segt no sportista pašas līdzekļiem. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

L.V., personas kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) V.V., personas kods ____, un 

biedrību „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661. 
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3.  Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, 

uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.  L.V., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) V.V., personas kods ____, 

un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā 

un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā 

atskaites 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, L.V., personas 

kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) V.V., personas kods ____, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā solidāri vai 

katram atsevišķi ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu Mārupes novada 

pašvaldībai 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.18.4 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

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. Piešķirt R.B., personas kods ____, finansiālu atbalstu 80 euro (astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību motokrosa sacensībās 2022.gadā, 

t.i., LaMSF un FIM motosportista licenču, apdrošināšanas polises iegādi, kā arī 

sacensību dalības maksu. Sportistam ir pienākums ievērot 2022.gada 2.februāra 

pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1-3/740) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, 

starpību segt no sportista pašas līdzekļiem. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

R.B., personas kods ____, likumisko pārstāvi (māti) I.B., personas kods ____, un 

biedrību „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661. 

3.  Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, 

uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.  R.B., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.B., personas kods ____, un 

biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā un 

katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā 

atskaites 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, R.B., personas 

kods ____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.B., personas kods ____, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā solidāri vai 
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katram atsevišķi ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu Mārupes novada 

pašvaldībai 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.18.5 

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), (Jānis Kazaks no zoom platformas 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt M.R., personas kods ____, finansiālu atbalstu 80 euro (astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību motokrosa sacensībās 2022.gadā, 

t.i., LaMSF un FIM motosportista licenču, apdrošināšanas polises iegādi, kā arī 

sacensību dalības maksu. Sportistam ir pienākums ievērot 2022.gada 2.februāra 

pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1-3/741) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, 

starpību segt no sportista pašas līdzekļiem. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

M.R., personas kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) R.R., personas kods ____, un 

biedrību „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661. 

3.  Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, 

uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.  M.R., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) R.R., personas kods ____, 

un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā 

un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā 

atskaites 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, M.R., personas 

kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) R.R., personas kods ____, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā solidāri vai 

katram atsevišķi ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu Mārupes novada 

pašvaldībai 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.18.6 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  
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Atklāti balsojot ar  18 balsīm „par” (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), (Andrejs Ence  no zoom platformas izgājis, 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt R.L., personas kods ____, finansiālu atbalstu 160 euro (viens simts sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību motokrosa sacensībās 

2022.gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista licenču, apdrošināšanas polises iegādi, kā 

arī sacensību dalības maksu. Sportistam ir pienākums ievērot 2022.gada 2.februāra 

pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1-3/738) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, 

starpību segt no sportista pašas līdzekļiem. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

R.L., personas kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) U.L., personas kods ____, un 

biedrību „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661. 

3.  Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, 

uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.  R.L., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ____, 

un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā 

un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā 

atskaites 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, R.L., personas 

kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) U.L., personas kods ____, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā solidāri vai 

katram atsevišķi ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu Mārupes novada 

pašvaldībai 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.18.7 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

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. Piešķirt T.D., personas kods ____, finansiālu atbalstu 150 euro (viens simts piecdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību motokrosa sacensībās 

2022.gadā, t.i., LaMSF un FIM motosportista licenču, apdrošināšanas polises iegādi, kā 

arī sacensību dalības maksu. Sportistam ir pienākums ievērot 2022.gada 2.februāra 
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pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1-3/739) norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, 

starpību segt no sportista pašas līdzekļiem. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

T.D., personas kods ____, likumisko pārstāvi (tēvu) M.D., personas kods ____, un 

biedrību „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661. 

3.  Pēc administratīvā līguma noslēgšanas un attiecīga rēķina saņemšanas pārskaitīt 

līdzfinansējumu biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, 

uz tās rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.  T.D., personas kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods ____, 

un biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā 

un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā 

atskaites 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, T.D., personas 

kods ____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.D., personas kods ____, un biedrībai 

„Mārupes Auto Moto klubs “Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, abiem kopā solidāri vai 

katram atsevišķi ir pienākums atmaksāt piešķirto finansējumu Mārupes novada 

pašvaldībai 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.19 

Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” amatu 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. Veikt grozījumus ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu 

Nr.38, sēdes protokola Nr.1 apstiprinātajā pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” 

amatu vietu sarakstā: 

1.1. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks izglītības jautājumos 

(profesijas kods 1345 04, pedagoģiskais darbinieks) noteikt mēnešalgu par 1 slodzi 

ne vairāk kā 1400.00 EUR. 

1.2. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – saimniecības daļas vadītājs (profesijas 

kods 5151 03) noteikt 1.amata saimi, IIB līmeni, 12.mēnešalgu grupu, amata 

mēnešalga par  1 slodzi ne vairāk kā 1400.00 EUR. 

1.3. Ar 2022.gada 1.aprīli likvidēt amata vietu - sociālās palīdzības organizators. 

1.4. Ar 2022.gada 1.aprīli izveidot vienu amata vietu – speciālais pedagogs (profesijas 

kods 2352 03, pedagoģiskais darbinieks), noteikt mēnešalgu par 1 slodzi  ne vairāk 

kā 1100.00 EUR. 

2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt pirmsskolas izglītības iestādes 

“Saimīte” amata vietu sarakstu. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 
 

Nr.20 

Par grozījumiem Babītes pirmsskolas izglītības iestādes amatu 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. Veikt grozījumus ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu 

Nr.37, sēdes protokolsNr.1,  apstiprinātajā Babītes pirmsskolas izglītības iestādes amatu 

vietu sarakstā: 

1.1. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai (0,8 slodzes) – vadītāja vietnieks 

izglītības jomā (profesijas kods 1345 04, pedagoģiskais darbinieks) noteikt 

mēnešalgu par 1 slodzi  ne vairāk kā 1300.00 EUR. 

1.2. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – saimniecības daļas vadītājs (profesijas 

kods 5151 03) noteikt 3.amata saimi, IIC līmeni, 9.mēnešalgu grupu, mēnešalgas 

likme 1 slodzei  ne vairāk kā 1150.00 EUR. 

2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes amata vietu sarakstu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.21 

Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks” esošajos amatos 

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. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks izglītības jomā 

(profesijas kods 1345 04, pedagoģiskais darbinieks) noteikt mēnešalgu par 1 slodzi ne 

vairāk kā 1400.00 EUR. 

2. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks saimnieciskajā 

jomā/darbā (profesijas kods 1112 37) noteikt 1.amata saimi, IIB līmeni, 12.mēnešalgu 

grupu, mēnešalga par 1 slodzi  ne vairāk kā 1400.00 EUR. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.22 

Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” esošajos amatos 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Oļegs Sorokins no zoom platformas  uz 

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

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks izglītības jomā 

(profesijas kods 1345 04, pedagoģiskais darbinieks) noteikt mēnešalgu par 1 slodzi ne 

vairāk kā 1400.00 EUR. 

2. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks saimnieciskajā 

jomā/darbā (profesijas kods 1112 37) noteikt 1.amata saimi, IIB līmeni, 12.mēnešalgu 

grupu, mēnešalga par 1 slodzi  ne vairāk kā 1400.00 EUR. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.23 

Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” esošajos amatos 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  17 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, 

Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

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

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Līga Kadiģe, Andrejs Ence no zoom platformas  uz 

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

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ar 2022.gada 1.martu esošajām amata vietām – vadītāja vietnieks izglītības jomā 

(profesijas kods 1345 04, pedagoģiskais darbinieks) noteikt mēnešalgu par 1 slodzi ne 

vairāk kā 1400.00 EUR.  

2. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks saimnieciskajā 

jomā/darbā (profesijas kods 1112 37) noteikt 1.amata saimi, IIB līmeni, 12.mēnešalgu 

grupu,  mēnešalga par  1 slodzi  ne vairāk kā 1400.00 EUR. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.24 

Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti” esošajā amatā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

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

Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Līga Kadiģe no zoom platformas  uz 

brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks izglītības jomā (profesijas 

kods 1345 04, pedagoģiskais darbinieks) noteikt mēnešalgu par 1 slodzi  ne vairāk kā 

1400.00 EUR. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.25 

Par izmaiņām Skultes sākumskolas esošajā amatā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns no zoom platformas  uz brīdi 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – vadītāja vietnieks saimnieciskajā jomā/darbā 

(profesijas kods 1112 37) noteikt 3.amata saimi, III līmeni, 10.mēnešalgu grupu,  

mēnešalga par 1 slodzi  ne vairāk kā 1243.00 EUR. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.26 

Par grozījumiem Salas sākumskolas amatu vietu sarakstā  

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), 

(Oļegs Sorokins, Līga Kadiģe, Jānis Lībietis, Jānis Lagzdkalns no zoom platformas  uz brīdi 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu 

Nr.40, sēdes protokola Nr.1 apstiprinātajā Salas sākumskolas amatu vietu sarakstā: 

1.1. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai (0,75 slodzes) – direktora vietnieks 

izglītības jautājumos (profesijas kods 1345 09, pedagoģiskais darbinieks) noteikt 

mēnešalgu par 1 slodzi  ne vairā kā 1300.00 EUR. 

1.2. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai (0,75 slodzes) – direktora vietnieks 

audzināšanas darbā (profesijas kods 1345 09, pedagoģiskais darbinieks) noteikt 

mēnešalgu par 1 slodzi  ne vairā kā 1300.00 EUR. 

1.3. Ar 2022.gada 1.martu esošajai amata vietai – saimniecības daļas vadītājs (profesijas 

kods 5151 03) noteikt 3.amata saimi, IIC līmeni, 9.mēnešalgu grupu,  mēnešalga 

par  1 slodzi ne vairā kā 1150.00 EUR. 

2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Salas sākumskolas amata vietu 

sarakstu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.27 

Par grozījumiem Babītes Sporta kompleksa amatu sarakstā  

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Guntis Ruskis, Līga Kadiģe no zoom platformas  uz 

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

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmuma Nr.28, sēdes 

protokola Nr.13, apstiprinātajā Babītes Sporta kompleksa nolikuma pielikumā Nr.2 

“Babītes Sporta kompleksa amatu vietu saraksts” veikt šādus grozījumus: 

1.1. Ar 2022.gada 1.martu izveidot jaunu amata vietu – lietvedis (profesijas kods 3341 

04), noteikt 18.3.amata saimi, II līmeni, 7.mēnešalgu grupu, mēnešalga par  1 slodzi 

ne vairā kā 996.00 EUR. 

2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Babītes Sporta kompleksa 

amata vietu sarakstu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.28 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Jānis 

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

Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Līga Kadiģe no zoom platformas  uz brīdi 

izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt grozījumus Mārupes novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikumā, 

saskaņā ar pielikumu; 

2.  Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Mārupes novada pašvaldības 

Ētikas komisijas nolikuma konsolidētu versiju. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai iepazīstināt 

Mārupes novada pašvaldības darbiniekus ar Mārupes novada pašvaldības Ētikas 

komisijas  nolikuma grozījumiem un nodrošināt tā konsolidētas versijas pieejamību.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.29 

Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2022.gadā” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Līga Kadiģe no zoom platformas  uz 

brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”   nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 



47 
 

1.  Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu 

organizēšanai Mārupes novadā 2022.gadā” saskaņā ar pielikumu.  

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām 

organizēt bērnu un jauniešu nometnes 2022.gadā.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 
 

Nr.30 

Par sporta aktivitāšu organizēšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Līga Kadiģe), „pret”   nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt, ka, Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-motokross” piecu posmu, “Mārupes 

Lielais motokross” viena posma Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2022.gadā dažādu grupu iedzīvotājiem organizēšana ir nepieciešama Mārupes 

novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-motokross” piecu posmu, “Mārupes 

Lielais motokross” viena posma Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā dažādu grupu iedzīvotājiem organizēšanai līdzfinansējumu atbalsta veidā no 

Mārupes novada pašvaldības budžeta līdz 8 000,00 euro (astoņi tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 

Mārupes kausa izcīnas sacensību “Mini-motokrosā” piecu posmu, “Mārupes Lielais 

motokross” viena posma organizēšanai Mārupes pagasta, Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada 

iedzīvotājiem ”, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām 

saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes kausa izcīņas sacensību “Mini-

motokross” piecu posmu, “Mārupes Lielais motokross” viena posma organizēšanai 

Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažādu vecumu 

grupām, atbilstoši Pasākuma organizēšanas prasībām saskaņā ar 2.pielikumu un 

3.pielikumu. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2022.gada 1.marta līdz 2022.gada 

31.martam. 

6. Informāciju publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.31 

Par atteikumu personu atzīt par tiesīgu saņemt 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, 

Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Līga 

http://www.marupe.lv/
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Kadiģe, Andrejs Ence  no zoom platformas  izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), „pret”   nav, „atturas” 3 (Normunds Orleāns, Andris Puide, Aivars Osītis),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atteikt atzīt L.P., personas kods ______, par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu 

viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona 

tiesā.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.32 

Par bez vecāku gādības palikuša bērna atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšana un iekļaušanu palīdzības reģistrā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 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, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt M.M., persona kods ______, par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

2. Pašvaldības īpašumu pārvaldei reģistrēt M.M., personas kods ______, palīdzas reģistrā 

ar atbilstošu kārtas numuru augošā secībā. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena 

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.33 

Par saistošo noteikumu Nr.9/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

sociālajiem pakalpojumiem” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 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, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

sociālajiem pakalpojumiem” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.9/2022  "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem 

pakalpojumiem" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai 

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

saistošos noteikumus Nr.9/2022  "Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem 

pakalpojumiem" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.34 

Par saistošo noteikumu  Nr.10/2022  

“Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

Sēdes audioieraksts 3h:36m:50s  - 3h:51m:45s  

(Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Normunds 

Orleāns) 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis), „pret”  3 (Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa), 6 „atturas” (Jānis Kazaks, 

Uģis Šteinbergs, Oļegs Sorokins Guntis Ruskis, Andris Puide, Nikolajs Antipenko),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2022 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu 

ģimenēm Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.10/2022  "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu 

ģimenēm Mārupes novadā" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

3.  Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

saistošos noteikumus Nr.10/2022 "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm 

Mārupes novadā" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.35 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 22.decembra saistošajos 

noteikumos Nr.36/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem bez materiālā 

stāvokļa izvērtēšanas” 

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, 

Oļegs Sorokins, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, 

Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), (Uģis Šteinbergs no zoom platformas uz brīdi izgājis, balsojumā 

par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2022  „Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2021 “Par Mārupes 

novada pašvaldības pabalstiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas””, saskaņā ar  

pielikumu. 



50 
 

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 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.36 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.30/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību 

bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā 

arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Jānis Lībietis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), (Jānis Kazaks no zoom platformas uz brīdi izgājis, 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2022 „Grozījumi Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošajos noteikumos Nr.30/2021 “Par 

Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem 

bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprupē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās””, 

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 1 (vienas) lpp. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

NEPIEŅEMTAIS  

LĒMUMS Nr.37 

Par privātpersonu līdzmaksājumu par 

Babītes Sporta Kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem 

Ziņo Linda Liepiņa 

Sēdes audioieraksts 3h:55m:10s - 4h:31m:12s  

(Uģis Šteinbergs, Oļegs Sorokins, Ilze Bērziņa, Andrejs Ence, Andris Puide, Mārtiņš Bojārs, 

Guntis Ruskis, Aivars Osītis, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko) 

Andrejs Ence aicina balsot par lēmuma atlikšanu un atkārtotu izskatīšanu. 

Deputāti vienojas balsojumā par sagatavoto lēmumu, tādējādi, paužot savu attieksmi. 

 

Atklāti balsojot ar 2 balsīm „par” (Mārtiņš Bojārs, Guntis Ruskis), (Jānis Kazaks no zoom 

platformas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 8  (Andrejs 

Ence, Nikolajs Antipenko, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, 
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Uģis Šteinbergs, Ilze Bērziņa), „atturas” 8 (Ira Dūdums, Gatis Vācietis, Jānis Lazgdkalns, Līga 

Kadiģe, Andris Puide, Dace Štrodaha, Ivars Punculis, Jānis Lībietis),   

sakarā ar nepietiekamu balsu skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34.panta 

trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

Nepieņemt lēmumu Nr.37 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

Nepieņemtais lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.38 

Par Babītes novada pašvaldības 2011.gada 23.februāra noteikumu 

Nr. 3 “Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas 

pakalpojumiem” atcelšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Ilze Bērziņa, 

Guntis Ruskis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Normunds Orleāns),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atcelt Babītes novada pašvaldības noteikums Nr.3 “Par Babītes novada pašvaldības 

institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem”, kas apstiprināti ar Babītes novada 

pašvaldības domes 2011.gada 23.februāra lēmumu “Par maksas pakalpojumiem 

Babītes novada pašvaldībā” (protokols Nr.3, 20.§). 

2. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.39 

Par paraksta apliecināšanas maksas noteikšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 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, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar paraksta vākšanu par 

likumprojekta vai Satversmes grozījumu projektu Mārupes novada bāriņtiesā vai 

dzīvesvietas deklarēšanas vietā Mārupes novada pašvaldībā – 1,42 euro; 

2. Atcelt Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumu Nr.32 (protokols Nr.15) 

“Par paraksta apliecināšanas maksas noteikšanu”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.40 

Par pilnvarojumu pieņemt lēmumu atzīst transportlīdzekli 

par ilgstoši atstātu uz ceļa 

Ziņo Laura Cine 
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Atklāti balsojot ar 19 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 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, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pilnvarot Mārupes novada Pašvaldības policijas darbiniekus atbilstoši kompetencei un 

amatu pienākumiem pieņemt lēmumu par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu 

uz ceļa;  

2. Noteikt, ka Mārupes novada administratīvajā teritorijā transportlīdzeklis tiek atzīts par 

ilgstoši atstātu uz ceļa, ja tas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 

45 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa un Mārupes novada 

Pašvaldības policijas darbinieka veikta transportlīdzekļa atrašanās vietas fotofiksācija; 

3. Noteikt, ka Mārupes novada administratīvajā teritorijā transportlīdzeklis tiek atzīst par 

ilgstoši atstātu uz ceļa, ja tas novietots stāvēšanai uz ceļa un netiek izmantots ilgāk par 

15 diennaktīm, ko apliecina brīdinājuma uzlīme uz transportlīdzekļa, un 

transportlīdzeklim nav veikta valsts tehniskā apskate, un Mārupes novada Pašvaldības 

policijas darbinieka veikta transportlīdzekļa atrašanās vietas fotofiksācija; 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt cenu aptauju par 

tiesībām slēgt līgumu par ilgstoši atstātu uz ceļa transportlīdzekļu pārvietošanu uz 

speciālu stāvvietu un glabāšanu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Plkst. 14.55 deputāts Valdis Kārkliņš, ar  domes priekšsēdētāja atļauju, sēdi atstāj,   

turpmākajos balsojumos, veselības apsvērumu dēļ, nepiedalās. 

 

Nr.41 

Par Jaunmārupes sabiedriskās iestādes, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, telpas 

nodošanu biedrībai „Pierīgas partnerība” bezatlīdzības lietošanā 

Ziņo Jānis Buza 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

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

Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ. Nr. 40008146170, nedalītā bezatlīdzības 

lietošanā nedzīvojamo telpu ar inventarizācijas Nr.1-1 ar kopēju platību 14,6 m2 

(bilances vērtība ir 17 636,36 EUR), kas atrodas Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, uz 5 (pieciem)  gadiem. 

2.  Nodot biedrībai „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr.40008146170, nedzīvojamo telpu ar mērķi 

veicināt Mārupes novada teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, 

sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes 

pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu. 

3.  Noteikt, ka biedrību „Pierīgas partnerība”, reģ.Nr.40008146170, nodrošina bezatlīdzības 

lietošanā nodotās nedzīvojamās telpas uzturēšanu, kā arī sedz visus ar to saistītos 

izdevumus.  
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4.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar biedrību „Pierīgas 

partnerība”, Reģ.Nr.40008146170, par nedzīvojamās telpas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā ar šādiem sevišķiem nosacījumiem: 

4.1. noteikt nedzīvojamās telpas lietošanas kārtību saskaņā ar pielikumu; 

4.2. līgums tiek automātiski izbeigts ar brīdi, kad biedrībai „Pierīgas partnerība” tiek 

anulēts sabiedriskā labuma organizācijas statuss; 

4.3. Mārupes novada pašvaldībai ir tiesības vienpusēji, bez pušu rakstiskas vienošanās, 

izbeigt līgumu 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot par to biedrību 

„Pierīgas partnerība”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.42 

Par projekta "Pastaigu takas labiekārtošana Medema purvā" pieteikuma iesniegšanu un 

finansējuma nodrošināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

Sēdes audioieraksts 4h:39m:40s - 4h:49m:33s  

(Guntis Ruskis, Andrejs Ence, Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins) 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, 

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

Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 

19.2 pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju" ietvaros, sagatavojot un iesniedzot projekta “Pastaigu takas labiekārtošana 

Medema purvā” pieteikumu. 

2. Projekta īstenošanas laikā (provizoriski no 01.07.2022. - 30.06.2024.) nodrošināt 

priekšfinansējumu publiskajam finansējumam 54 000,00 EUR (piecdesmit četri 

tūkstoši euro, 00 centi) un pašvaldības līdzfinansējumu 6 000,00 EUR (seši tūkstoši 

euro, 00 centi). 

3. Par atbildīgo projekta īstenotāju noteikt Pašvaldības īpašumu pārvaldi. 

4. Par atbildīgo projekta vadīšanā un uzraudzībā noteikt Centrālās administrācijas 

Attīstības un plānošanas nodaļu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.43 

Par saistošo noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā” precizēšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

Sēdes audioieraksts 4h:49m:40s - 5h:26m:35s  

(Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, Andrejs Ence, Andris Puide, Nikolajs Antipenko) 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, 

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret”  4 (Normunds Orleāns, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, Jānis 

Kazaks), „atturas” 3 (Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Andris Puide),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
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1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28/2021 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 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.  Saistošos noteikumus  nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.44 

Par Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikuma apstiprināšanu   

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

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

Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), (Jānis Lībietis no zoom platformas izgājis, balsojumā par 

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

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt  Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.  

2. Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikumu publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.45 

Par Mārupes novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā 

sadarbībā ar Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada 

pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un AS “SEB banka” 

Ziņo Jolanta Kursiša 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Oļegs 

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

Bērziņa, Guntis Ruskis), (Jānis Lagzdkalns no zoom platformas izgājis, balsojumā par 

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

dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt un apstiprināt Mārupes novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības 

grantu programmā un sadarbības veidošanā, noslēdzot sadarbības līgumu ar Ķekavas 

novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, Ropažu 

novada pašvaldību un AS “SEB banka” saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas Uzņēmējdarbības speciālistei organizēt  sadarbības līguma slēgšanu 

ar Ķekavas novada pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību 

un Ropažu novada pašvaldību. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam slēgt sadarbības līgumu ar 

Olaines novada pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību un 

Ropažu novada pašvaldību, ar tiesībām izveidotai sadarbības apvienībai slēgt līgumu par 

turpmāku sadarbību ar AS “SEB banka”. 

http://www.marupe.lv/
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4. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas, līdz tā izpildes pabeigšanai, pilnvarot pārstāvēt 

Mārupes novada pašvaldības izveidotajā sadarbības apvienībā Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības speciālisti. 

5. Paredzēt budžeta grozījumos Sociālās uzņēmējdarbības Granta programmai finansējumu 

8 000 eiro apmērā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.46 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, kadastra numurs 8076 006 0114, atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumos 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, 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: 

 

Grozīt nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

numurs 8076 006 0114, atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumu 4. un 5.punktu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

“4. Pieteikuma iesniegšanas termiņš - 2022.gada 14.marts līdz plkst.13.00. 

  5. Pieteikuma atvēršanas termiņš - 2022.gada 14.marta plkst.13.30.” 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.47 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra numurs 8076 011 0727, atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumos 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, 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: 

 

Grozīt nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

numurs 8076 011 0727 , atkārtotas nomas tiesību izsoles noteikumu 4. un 5.punktu, 

izsakot to šādā redakcijā: 

“4. Pieteikuma iesniegšanas termiņš- 2022.gada 14.marts līdz plkst.14.00. 

  5. Pieteikuma atvēršanas termiņš- 2022.gada 14.marta plkst.14.30.” 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 
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Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

 

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

LĒMUMS Nr.48 

Par Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

 

 

Nr.49 

Par Mārupes novada pašvaldības Skultes sākumskolas dalību ERASMUS+ projektā 

“Ejam kopā” 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

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

Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbalstīt Mārupes novada pašvaldības Skultes sākumskolas dalību Eiropas Savienības 

ERASMUS + programmas projektā “Ejam kopā”. Projekta finansējums 13 469,00 EUR.  

Projekta finansējuma dalījums norādīts tabulā: 

2.  

Finanšu posteņi 
Finansējums 2022.gadā 

(EUR) 

Dienas nauda 3200 

Ceļas izdevumi un viesnīca (apmešanās, 

vietējais transports, lidojums) 
7129  

Administratīvie izdevumi (tai skaitā 

uzņemošās organizācijas Grieķijā 

pakalpojuma samaksa) 

1700  

Kursu maksa 1440 

Kopā: 13 469 

 

3. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības Skultes sākumskolas direktori H.Grizani 

Mārupes novada pašvaldības vārdā parakstīt ar projekta īstenošanu saistītos 

dokumentus. 

4. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 2693,80 EUR (divi tūkstoši seši simti 

deviņdesmit trīs euro, 80 centi) apmērā.  

5. Pēc projekta apstiprināšana veikt pašvaldības budžeta un investīciju plāna grozījumus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.50.1 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0140 sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

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

Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sadalīt  Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8076 012 0140 divos zemes gabalos ar platībām  5,54 ha un 3,83 ha, atbilstoši 

grafiskajam pielikumam (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā).  

2. Nekustamam īpašumam “P132”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.80760120140, un tai skaitā zemes vienībām  5,54 ha un 3,83 ha platībā piešķirt 

nosaukumu  “Autoceļš P132”, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemes vienībām 5,54 ha un 3,83 ha platībā zemes lietošanas mērķi  - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 

1101. 

4. Zemes vienības ar platībām 5.54 ha un 3.83 ha saglabāt nekustamā īpašuma “Autoceļa 

P132”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.80760060119, sastāvā.  

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.50.2 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0119 sadalīšanu, nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

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

Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Sadalīt  Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu  

8076 006 0119 divos zemes gabalos ar platībām  3,95 ha un 0,98 ha, atbilstoši 

grafiskajam pielikumam (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā).  

2. Nekustamam īpašumam “V15”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.80760060119, un tai skaitā zemes vienībām  3,95 ha un 0,98 ha platībā piešķirt 

nosaukumu  “Autoceļš V15”, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

3. Noteikt zemes vienībām 3,95 ha un 0,98 ha platībā zemes lietošanas mērķi  - zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 

1101. 

4. Zemes vienības ar platībām 3,95 ha un 0,98 ha saglabāt nekustamā īpašuma “Autoceļa 

V15”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.80760060119, sastāvā.  
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5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

LĒMUMS Nr.51 

Par novada ģerboņa izstrādes kārtību un žūrijas komisijas izveidošanu 

 

LĒMUMS Nr. 52 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības policijas amatu sarakstā 

Ziņo Juris Jēkabsons 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

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

Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmuma Nr.49, sēdes protokola 

Nr.13, apstiprinātajā Mārupes novada pašvaldības policijas nolikuma pielikumā Nr.2 

“Mārupes novada pašvaldības policijas amatu vietu saraksts” veikt šādus grozījumus: 

1.1.  Administratīvā daļā izveidot jaunu amata vietu vecākais pašvaldības policijas 

inspektors (profesijas kods 3355 08) 28.4.saime, III līmenis, 11.mēnešalgu grupa, 1 

slodzei ne vairāk kā 1382,00 EUR. 

1.2.  Dežūrdaļā izveidot jaunas sešas amata vietas pašvaldības policijas inspektors 

(profesijas kods 3355 14) 28.4.saime, II C līmenis, 9.mēnešalgu grupa, 1 slodzei ne 

vairāk kā 1190,00 EUR. 

2.  Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Mārupes novada pašvaldības 

policijas nolikuma 2.pielikumu. 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

LĒMUMS Nr.53  

Par Mārupes novada pašvaldības konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikuma un 

projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu 

 

Nr.54 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 

Ziņo Jānis Buza 

 

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

Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 
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Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis), „pret”  nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā divas vietas parakstu 

vākšanai no 2022.gada 10.marta līdz 2022.gada 8.aprīlim tautas nobalsošanas 

ierosināšanai: 

1.1. Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads – Mārupes novada 

pašvaldības ēkā; 

1.2. Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads  - pašvaldības 

administrācijas ēkā.  

2. Par pieņemto lēmumu informēt Latvijas Republikas Centrālo vēlēšanu komisiju un 

Mārupes novada Vēlēšanu komisiju.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.16:30. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:         /paraksts/   Andrejs Ence 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre          /paraksts/      Ilona Pelša 

                                                                       

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 1.martā 

 

 

 

 

 


