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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.5 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                             2022.gada 30.martā 

 

Sēde sasaukta plkst.10:00, 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, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: Oļegs Sorokins (atrodas ārzemēs),  

Dace Štrodaha (atrodas ārzemēs). 

 

Plkst.10:08 sēdei pievienojas deputāts Andris Puide. 

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i., jurists Jānis Buza, jurists Dāvids Valters, Linda Liepiņa, Laura 

Cine, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

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

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, 

Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons. 

 

Sēdi protokolē 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Kristīne Štrāla 

 

Informācijai: 

• Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes ziņojums  par 

notikušajām aktivitātēm martā. 

G.Ruskis interesējas par informācijas apmaiņu Ukrainas bēgļu jautājumos. 

E.Brigmane norāda, ka informācija nāk no dažādiem kanāliem un tad vērtē, kur un kā 

pareizāk to izvietot. 

• Izpilddirektora Kristapa Loča ziņojums par saimniecisko darbību martā.  

A.Ence informē, ka tiek gaidīts valdības lēmums par būvniecību Babītes sporta 

kompleksam. Tad droši vien būs neoieciešami budžeta grozījumi. 

J.Kazaks interesējas, vai Salas pagastā arī ir plānots kaut kas ar meliorāciju? 

K.Ločs norāda, ka uzturēšana noteikti ir paredzēta. 
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I.Bērziņa jautā, vai pašvaldība plāno iepirkt saules paneļus? 

K.Ločs informē, ka ir domāts. Budžetā pašreiz nav ieplānots. Skatāmies ES fondu iniciētos 

projektus. Jāskatās kā Ministru kabineta noteikumi virzīsies uz priekšu saistībā ar atbalstu. 

• Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieka Jura Jēkabsona atskaite par Mārupes 

novada Pašvaldības policijas darbu par laika periodu 18.02.2022. - 27.03.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

Nr.7.7; 7.8; 7.9 Par zemesgabala iegūšanu īpašumā. 

Nr.58 Par ēdināšanas pakalpojuma cenas palielināšanu 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai 

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.  

 

Notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu Nr.7.7; 7.8; 7.9; 58 iekļaušanu sēdes 

darba kārtībā. 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

Iekļaut lēmumprojektus Nr.7.7; 7.8; 7.9; 58 sēdes darba kārtībā. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par ielas nodibināšanu, nosaukuma/adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām (3 gab.). 

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

lietošanas mērķa noteikšanu 

2.1.  nekustamam īpašumam   “Dumpji”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80480070797); 

2.2   nekustamam īpašumam  Dzelzceļa iela 63 (kadastra Nr. 80760072149) un 

Dzelzceļa iela 65 (kadastra Nr.80760070080), Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā; 

2.3.  nekustamam īpašumam  “Kalves” (kadastra Nr. 80760110303), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760111428; 

2.4  nekustamam īpašumam  Mazā Dravnieku iela 6 (kadastra Nr.8076 007 2047), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80760072047; 

2.5  nekustamam īpašumam  “Priežkalni A” (kadastra Nr. 8076 003 0602), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760030602; 

2.6  nekustamam īpašumam  Mazcenu aleja 20 “Ataugas” (kadastra Nr.8076 011 

0152), Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80760110152; 

2.7.  nekustamam īpašumam  Bērzzemnieku iela14 (kadastra Nr.8076 012 0988), 

Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80760120905; 

2.8 nekustamā īpašuma projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Rumbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0687, Spuņciemā, 

Salas pagastā, Mārupes novadā; 

2.9.  nekustamam īpašumam  Abavas iela 6,  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760070178); 
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2.10  nekustamo īpašumu Rotaļu iela 2A zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 001 1115 un Ābeļu iela 7 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 

0211 Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

2.11  nekustamo īpašumu Dīķu ielā 17 un Dīķu ielā 19 zemes vienībām Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā; 

3.  Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

4.  Par adreses piešķiršanu  

4.1  nekustamajam īpašumam “Bonnas”, Pavasaros,  Salas pagastā, Mārupes 

novadā; 

4.2  rindu mājai un  telpu grupām Vārpu ielā 35, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā; 

4.3  savrupmājas jaunbūvei Spilves ielā 3, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

4.4  dvīņu mājas telpu grupām Auziņu iela 25, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā; 

4.5  divģimeņu mājas telpu grupām Zīļu ielā 7, Mežārēs,  Babītes pagastā, Mārupes 

novadā; 

4.6   divu dzīvokļu mājas telpu grupām Paleju ielā 53, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā; 

4.7. nekustamajam īpašumam “Madaras”, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

4.8. nekustamā īpašuma “Pavasaru ferma”, kadastra Nr. 8088 008 0097, sastāvā 

esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8088 008 0098 un 8088 008 

0164, Pavasaros, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

4.9.  ēkām un telpu grupām zemes vienībā Āru ielā 4, Spilvē, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā. 

5.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

807600200078059. 

6.   Par zemes lietošanas mērķa maiņu  

6.1.  nekustamajam īpašumam “Melderi”, Vētrās, Mārupespagastā, Mārupes 

novadā. 

6.2.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0354, Nellijas ielā 1, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

6.3.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0355 un adreses piešķiršanu 

Nellijas ielā 2, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

6.4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0353, Nellijas ielā 3, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

6.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0682, Nellijas ielā 4, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

6.6.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0362, Nellijas ielā 5, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

6.7.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0358 un adreses piešķiršanu 

Nellijas ielā 8, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.8.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0629, Nellijas ielā 10, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

6.9.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0360 un adreses piešķiršanu 

Nellijas ielā 12, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0361 un adreses piešķiršanu 

Nellijas ielā 14, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.11. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0343, Anitas ielā 1, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0350, Anitas ielā 2, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0344, Anitas ielā 3, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā;  
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6.14.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0338 un adreses piešķiršanu 

Ilvas ielā 7, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.15  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1288, nosaukuma un  adreses 

piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 2, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.16. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1268 un adreses piešķiršanu 

Naktsvijoļu ielā 16, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

6.17  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1272 un adreses piešķiršanu 

Naktsvijoļu ielā 24, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

6.18  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1288, nosaukuma un adreses 

piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 26, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā.  

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

8.  Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma un adreses piešķiršanu 

8.1  ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0842 atdalīšana no nekustamā īpašuma 

“Dardedzes-1”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā; 

8.2  ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0032, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

atdalīšana no nekustamā īpašuma “Vāveres”, kadastra Nr. 8048 012 0008. 

9.  Par 2021.gada 11.augusta Mārupes novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 3 (sēdes 

protokols Nr.8 ) “Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” 

precizēšanu.  

10. Par 2021.gada 27.oktobra Mārupes novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 4.1 (sēdes 

protokols Nr.13) “Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 

mērķa noteikšanu” atcelšanu.  

11. Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Klintis-1” (kadastra Nr. 8048 009 0078)  

detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

12.  Par nekustamā īpašuma “Bulduri-1” (kadastra Nr. 8076 003 0255), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma realizāciju pa daļām. 

13. Par nekustamā īpašuma “Zīles”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 001 0009), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa 

pagarinājumu. 

14.  Par Babītes novada pašvaldības domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu 

Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kadastra  

Nr. 8088 005 0476 apstiprināšanu” atcelšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma „Meža Zvani”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8048 007 0997) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.  

17.  Par Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu  saraksta ar noteiktām uzturēšanas 

klasēm apstiprināšanu 2022. gada vasaras sezonai. 

18. Par nekustamā īpašuma Penkules iela 130, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 003 1130, daļas, aptuveni 0,0270 ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā. 

19.  Par nekustamā īpašuma Sniķeru iela 25,  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. 8076 003 0971, daļas, aptuveni 0,0140 ha platībā, pieņemšanu 

dāvinājumā. (NEPIEŅEMTAIS LĒMUMS). 

20.  Par nekustamā īpašuma “Saulrieši”,  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 80760070315, pieņemšanu dāvinājumā. 

21.  Par nekustamā īpašuma Ledaiņu iela 35, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. 80760073311, pieņemšanu dāvinājumā. 

22. Par nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra Nr.8076 006 0114, atkārtotas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

23. Par nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 011 0727, atkārtotas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

24.  Par tiesību deleģēšanu Centrālās administrācijas vadītājam. 

25.  Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai. 
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26.  Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu lokālplānojumu un 

detālplānojumu izstrādei. 

 

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

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

28. Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanas kārtību” pārskatīšanu. 

29. Par sūdzības izskatīšanu par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu. 

30. Par Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu. 

31. Par sporta aktivitāšu organizēšanu. 

32. Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā. 

33. Par papildus 1.klašu atvēršanu 2022./2023.mācību gadā Mārupes pamatskolā. 

34. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru. 

35. Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” apstiprināšanu.  

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

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

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”. 

37. Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” 

apstiprināšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

38. Par novada ģerboņa izstrādes kārtību un darba grupas izveidošanu. 

39. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu zemes gabalā 

ar kadastra numuru 80480070151 „Bejas”, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

40. Par grozījumiem Mārupes novada Būvvaldes amatu sarakstā.  

41. Par Mārupes novada būvvaldes 2021.gada 27.jūlija būvatļaujas Nr.BIS-BL-421339-

4742 „Rindu mājas jaunbūve Kantora ielā 115” un 2021.gada 27.jūlija būvatļaujas 

Nr.BIS-BL-398015-4699 „Rindu mājas jaunbūve Kantora ielā 117” apstrīdēšanas 

iesniegumu. 

42. Par automašīnu pārdošanas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

43. Par privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta Kompleksa sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

44. Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv.Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei liepu 

vainagošanai pie Piņķu sv.Jāņa baznīcas. 

45. Par Mārupes novada domes lēmuma “Par īres maksas noteikšanu pašvaldības 

īpašumā esošajiem dzīvokļiem”  un Babītes novada pašvaldības domes lēmumu “Par 

dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Babītes novada pašvaldības īpašumā vai 

valdījumā esošajām dzīvojamām telpām” atcelšanu. 

46. Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. 

47. Par nekustamā īpašuma “Āriņi”, Klīvēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. 8048 013 0059,  nomu. 

48. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlija saistošajos 

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

49. Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

sastāvā. 

50. Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

izmaiņām un komisijas nolikuma apstiprināšanu. 

51. Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu. 

52. Par Mārupes novada pašvaldības mantas pārņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “BABĪTES SILTUMS”. 

53. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu 

“Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 006 0114. 
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54. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Noriņas”, 

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

55. Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu izglītības iestāžu vadītājiem. 

56. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.18/2022 “Par 

kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes 

novadā" apstiprināšanu.  

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

saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Mārupes novadā”.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtais lēmumprojekts:  

58. Par ēdināšanas pakalpojuma cenas palielināšanu 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai 

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. 

 

Deputātu balsojums par darba kārtību kopumā. 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, 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 ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

piešķirot nosaukumu Pureņu iela  (posmā no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760032069 līdz Zeltiņu ielai)– 0,22 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās, 

kā turpinājumu Pureņu ielai posmā no Zeltiņu ielas līdz nekustamajam īpašumam 

“Štālbergi”.  

2.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.1.2 

Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Vējgrieži-1”, kadastra Nr. 8048 008 0094, detālplānojuma teritorijā, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

piešķirot nosaukumu Laumas iela  (posmā no Vīkuļu ceļa C-14 līdz detālplānojumā 

projektētai ielai “C”) 0,300 km garumā un 14 m platumā, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

2. Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Vīkuļu ciema teritorijā sekojošu ielu, 

piešķirot nosaukumu Andra iela  (posmā no Ilvas ielas līdz Laumas ielai) 0,123 km 

garumā un 12 m platumā, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

3. Atļaut no nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”, kadastra Nr. 8048 008 0094, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0545 atdalīt detālplānojumā projektētās 

zemes vienības, piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 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) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepie-

ciešams, 

ar to 

funkci-

onāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adre-

sācijas 

ob-

jekta 

kods 

adrešu 

klasi-

fikato-

rā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepie-

ciešams, 

ar to 

funkci-

onāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, 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  

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 1, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.66” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 2, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.44” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 3, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.65” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 4, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.45” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 5, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.64” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 6, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.50” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 7, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.63” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 8, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.51” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 9, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.62” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 10, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.52” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 11, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.61” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 12, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.53” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 13, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.60” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 14, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.54” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 15, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.59” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 16, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.55” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 17, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.58” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 19, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.57” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Laumas iela 21, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.56” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Andra iela 1, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.47” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Andra iela 2, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.48” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Andra iela 3, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.46” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Andra iela 4, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.49” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju 

apbūves 

zeme (kods 

0601) 
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4.   Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.67, platība – 0,6387 ha, noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

5. 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 6 (sešām) lp. 

 

 

Nr.1.3 

Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Kraukļi”, kadastra Nr. 8048 008 0546, detālplānojuma teritorijā, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Precizēt izveidoto Mārupes novada, Babītes pagasta, Vīkuļu ciema teritorijā sekojošu 

ielu, saglabājot nosaukumu Ceriņu iela  (posmā no Vīkuļu ceļa C-14 līdz Bārbeļu ielai) 

0,493 km garumā un 12 m platumā, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

2. Atļaut no nekustamā īpašuma “ Kraukļi”, kadastra Nr. 8048 008 0546, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0037 atdalīt detālplānojumā projektētās zemes 

vienības, piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 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) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecie-

šams, ar 

to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā adre-

sācijas 

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 

Projektētā 

zemes vienība, 

saskaņā ar 

detālplānojum

a zemes 

ierīcības plānu 

Cita informācija, 

ja tāda ir  

 

Nekustamā 

īpašuma 

lietošanas 

mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 
   

Ceriņu iela 2, 

Vīkuļi, Babītes 

80480080655 Zemes 

vienība 

“Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 
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zemes 

vienība 

 

pagasts, Mārupes 

novads 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 4, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080656 

Zemes 

vienība 

“Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 6, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080657 

Zemes 

vienība 

“Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 8, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080658 

Zemes 

vienība 

“Nr.4” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 10, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080659 

Zemes 

vienība 

“Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 12, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080649 

Zemes 

vienība 

“Nr.25” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 14, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080650 

Zemes 

vienība 

“Nr.26” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 16, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080651 

Zemes 

vienība 

“Nr.27” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 18, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080652 

Zemes 

vienība 

“Nr.28” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 20, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080673 

Zemes 

vienība 

“Nr.29” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 22, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080674 

Zemes 

vienība 

“Nr.30” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 
   

Ceriņu iela 24, 

Vīkuļi, Babītes 

80480080675 Zemes 

vienība 

“Nr.31” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 
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zemes 

vienība 

 

pagasts, Mārupes 

novads 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Ceriņu iela 26, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480080676 

Zemes 

vienība 

“Nr.32” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

 

3. 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 5 (piecām) lp. 

 

 

Nr.2.1 

Par nekustamā īpašuma “Dumpji”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80480070797), zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un 

nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dumpji”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8048 007 0797), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8048 007 0797 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) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses  

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

   
“Lejasdumpji”, 

Skārduciems,  
8048 007 1219 

Projektā 

zemes 
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zemes 

vienība 

 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads  

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

   

“Vidusdumpji”, 

Skārduciems,  

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 007 1220 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

“Dumpji”, 

Skārduciems,  

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105148442 

“Dumpji”, 

Skārduciems,  

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienības 

“Nr.2 un 

Nr.4 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1223 -  0,0325 ha 

platībā, nosaukumu C-15 Ļutu ceļš , Skārduciems, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1219  -  0,1726 ha 

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

0601). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1220  -  0,1705 ha 

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

0601). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1223  -  0,0325 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

7.  Noteikt paliekošajai zemes vienībai zemes lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601) – 0,1813 ha platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras 

zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101) – 0,0673 ha platībā. 

8. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

 

Nr.2.2 

Par nekustamo īpašumu Dzelzceļa iela 63 (kadastra Nr. 80760072149) un Dzelzceļa iela 

65 (kadastra Nr.80760070080), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 63 (kadastra Nr. 80760072149) zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2149  un Dzelzceļa iela 65 (kadastra 

Nr.80760070080) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 0080, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes 

vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

https://www.kadastrs.lv/varis/105148442?type=house
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2. Projektētajām zemes vienībām atstāt spēkā esošās adreses atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses  

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 2149 

Dzelzceļa iela 

63, Mārupe, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

105194256 

Dzelzceļa iela 

63, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

8076 007 3557 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 0080 

Dzelzceļa iela 

65, Mārupe, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

105194264 

Dzelzceļa iela 

65, Mārupe, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

8076 007 3558 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3559 -  0,0244 ha platībā, 

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

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3557  -  0,2046 ha platībā, 

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

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3558  -  0,1883 ha platībā, 

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

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3559  -  0,0244 ha platībā, 

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

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

 

Nr.2.3 

Par nekustamā īpašuma “Kalves” (kadastra Nr. 80760110303), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760111428,  zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu, un  

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

https://www.kadastrs.lv/varis/105194256?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105194264?type=house
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Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kalves” (kadastra Nr. 80760110303) zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1428, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses atbilstoši pielikumam: 

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 

 

- - - 

Mazkalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

8076 011 1842 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Veckalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

8076 011 1843 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760111428 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

104920741 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

8076 011 1845 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011030300

1 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

104920741 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

807601103030

01 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011030300

2 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

104920741 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

807601103030

02 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011030300

3 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

104920741 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

807601103030

03 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011030300

6 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

104920741 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

807601103030

06 

Projektā 

zemes 

https://www.kadastrs.lv/varis/104920741?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104920741?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104920741?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104920741?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104920741?type=house
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Mārupes 

pagasts 

Mārupes 

pagasts 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai - - 104920741 

Kalves, 

Mārupes 

novads, 

Mārupes 

pagasts 

807601103030

08 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1844 -  0,3000 ha 

platībā, nosaukumu C-7 Kalves  - Ziedoņkalni, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1842  -  0,86 ha platībā, 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1843  -  2,12 ha platībā, 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1844  -  0,3000 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

7.  Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1845  zemes lietošanas 

mērķus – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

– 2,15 ha platībā, un individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) -  0,94 ha platībā. 

8. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

  

Nr.2.4 

Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 6 (kadastra Nr. 8076 007 2047), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760072047,  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu, 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 6 (kadastra Nr. 80760072047), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760072047, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētai zemes vienībai atstāt spēkā esošo adresi atbilstoši pielikumam: 

https://www.kadastrs.lv/varis/104920741?type=house


17 

 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 2047 

Mazā 

Dravnieku iela 

6, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105188002 

Mazā 

Dravnieku iela 

6, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 3529 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 007 2047 

002 

Mazā 

Dravnieku iela 

6, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105188002 

Mazā 

Dravnieku iela 

6, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 2047 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3530  -  0,0188 ha 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3529  -  0,1245 ha 

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

0601). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3530  -  0,0188 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  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 4 (četrām) lp. 

 

 

Nr.2.5 

Par nekustamā īpašuma “Priežkalni A” (kadastra Nr. 8076 003 0602), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760030602, zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

https://www.kadastrs.lv/varis/105188002?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105188002?type=house
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Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priežkalni A” (kadastra Nr. 80760030602), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760030602, zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Projektētām zemes vienībām piešķirt adresi atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 0602 

“Priežkalni A” 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106928587 

“Priežkalni A” 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 2608 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 003 2608 

001 

“Priežkalni A” 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106928587 

“Priežkalni A” 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 2608 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Priežkalni B” 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 003 2609 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2610  -  0,11 ha platībā, 

nosaukumu Priežkalnu ceļš, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2608  -  1,01 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2609  -  0,88 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2610  -  0,11 ha platībā, 

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

zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/106928587?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106928587?type=house
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Nr.2.6 

Par nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 20 “Ataugas” (kadastra Nr. 8076 011 0152), 

Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 80760110152, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 20 “Ataugas” (kadastra Nr.80760110152), 

Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760110152, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētām zemes vienībām piešķirt adresi atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 011 0152 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103757117 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 1846 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 011 0152 

004 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103757117 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 0152 

004 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 011 0152 

005 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103757117 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 0152 

005 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 011 0152 

009 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

103757117 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

8076 011 0152 

009 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/103757117?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103757117?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103757117?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103757117?type=house
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pagasts, 

Mārupes 

novads 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 011 0152 

010 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103757117 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 0152 

010 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 011 0152 

011 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103757117 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 0152 

011 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 011 0152 

012 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103757117 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 0152 

012 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Neriņas iela 1, 

Jaunmārupe 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 1847  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses  

maiņa 

ēkai 

 

8076 011 0152 

013 

Mazcenu aleja 

20, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

- 

Neriņas iela 1, 

Jaunmārupe 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 011 0152 

013 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1848  -  0,0710 ha 

platībā, nosaukumu Neriņas iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1849  -  0,0607 ha 

platībā, nosaukumu Mazcenu aleja, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1846  zemes lietošanas 

mērķus: 

5.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – 0,6204 ha platībā; 

5.2. vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 0701) – 0,06 ha platībā. 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1847  -  0,3971 ha 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1848  -  0,0710 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 8076 011 1849  -  0,0607 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

https://www.kadastrs.lv/varis/103757117?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103757117?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103757117?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106928587?type=house


21 

 

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 5 (piecām) lp. 
 

 

Nr.2.7 

Par nekustamā īpašuma Bērzzemnieku iela14 (kadastra Nr. 8076 012 0988), Vētrās, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760120905, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu,  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Bērzzemnieku iela 14 (kadastra Nr. 80760120988), 

Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760120905, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība 

var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētām zemes vienībām piešķirt adresi atbilstoši pielikumam: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 012 0905 

Bērzzemnieku 

iela 14, Vētras, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106880694 

Bērzzemnieku 

iela 14, Vētras, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 012 1026 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

 adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Bērzzemnieku 

iela 14A, 

Vētras, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 012 1027  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1026  -  0, 1151 ha 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/106880694?type=house


22 

 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1027  -  0, 1200 ha 

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

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
 

 

Nr. 2.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Rumbas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0687, Spuņciemā, Salas 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis), (Jānis Kazaks, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 

(Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Ulda Gau (sertifikāta Nr.AA0074), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Rumbas”, kadastra Nr. 8088 005 0269, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0687, Spuņciemā, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as 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 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80880050687 

“Rumbas”, 

Spuņciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515743 

“Rumbas”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088 005 0834 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

saglabāšana 
Ēka 

80880050269

001 

“Rumbas”, 

Spuņciems, 

Salas 

pagasts, 

104515743 

“Rumbas”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
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Mārupes 

novads 

Adreses 

saglabāšana 
Ēka 

80880050269

002 

“Rumbas”, 

Spuņciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515743 

“Rumbas”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

“Bērzupes”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088 005 0835  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr2” 

Adreses 

maiņa 
Ēka 

80880050269

003 

“Rumbas”, 

Spuņciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

“Bērzupes”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

Adreses 

maiņa 
Ēka 

 

80880050269

004 

 

 

 

“Rumbas”, 

Spuņciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

“Bērzupes”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

Adreses 

maiņa 
Ēka 

 

80880050269

005 

 

“Rumbas”, 

Spuņciems, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

“Bērzupes”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0836 -  0,0573 ha 

platībā, nosaukumu “Projektētā iela pie Rumbām”, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes 

novads. 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0834, platība – 

0,7354 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve 

(kods 0801). 

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0835, platība – 

0,3681 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - komercdarbības objektu apbūve 

(kods 0801). 

6.  Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0836,  platība – 

0,0573 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

8. 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]. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 
 

 

Nr.2.9 

Par nekustamā īpašuma Abavas iela 6,  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760070178), zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses  un 

nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Abavas iela 6,  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 007 0178), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 

0178 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 007 0178 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

102661436 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

8076 007 3615 

Projektā 

zemes 

vienība 
“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana  
 

ēkai 8076 007 0178 001 

Abavas iela 6, 
Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

102661436 

Abavas iela 6, 
Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 0178 001 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana  
 

ēkai 8076 007 0178 002 

Abavas iela 6, 
Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

102661436 

Abavas iela 6, 
Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 0178 002 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 
saglabāšana  

 

ēkai 8076 007 0178 003 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

102661436 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

8076 007 0178 003 

Projektā 

zemes 

vienība 
“Nr.1” 

esošās adreses 
saglabāšana  

 

ēkai 8076 007 0178 004 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

102661436 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

8076 007 0178 004 

Projektā 

zemes 

vienība 
“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana  

 

ēkai 8076 007 0178 005 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

102661436 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

8076 007 0178 005 

Projektā 

zemes 

vienība 
“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana  

 

ēkai 8076 007 0178 006 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

102661436 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 0178 006 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana  

 

ēkai 8076 007 0178 007 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

102661436 

Abavas iela 6, 

Mārupe,  Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 0178 007 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
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esošās adreses 

saglabāšana  
 

ēkai 8076 007 0178 008 

Abavas iela 6, 
Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

102661436 

Abavas iela 6, 
Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 0178 008 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses  

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

   

Abavas iela 6A, 
Mārupe,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 3616 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3617 -  0,0300 ha 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3615  -  0,29 ha platībā, 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3616  -  0,57 ha platībā, 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3617  -  0,03 ha platībā, 

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

zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 
 

 

Nr. 2.10 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Rotaļu iela 2A zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1115 un Ābeļu iela 7 zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 001 0211, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Egitas Meteņko (sertifikāta Nr.AA0146), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu (turpmāk – Projekts) nekustamā īpašuma Rotaļu iela 

2A, kadastra Nr. 8048 001 1180, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1115, 

adrese Rotaļu iela 2A, Mežāres, Babītes pagasts, Mārupes novads un nekustamā īpašuma 

Ābeļu iela 7, kadastra Nr. 8048 001 0211, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 

001 0211, adrese Ābeļu iela 7, Mežāres, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežu 

pārkārtošanai, saskaņā ar pielikumu.  

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

https://www.kadastrs.lv/varis/102661436?type=house
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Veiktā 

darbība  

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāci- 

jas objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionā- 

li saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

 

Adresā 

cijas objekta 

esošā adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to funkcionāli 

saistīto objektu jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048001

1115 

Rotaļu iela 

2A, Mežāres, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106874955 

Rotaļu iela 2A, 

Mežāres, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480011115 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048001

0211 

Ābeļu iela 7, 

Mežāres, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104415631 

Ābeļu iela 7, Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480010211 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 80480010211, platība – 0,1738 ha, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 80480011115, platība – 0,2014 ha, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekiem  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 4 (četrām) lp. 

 

 

Nr. 2.11 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Dīķu ielā 17 un Dīķu 

ielā 19 zemes vienībām Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Andras Valaines (sert. Nr. AA0032) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Dīķu iela 17, kadastra Nr. 8076 007 1837, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1837, ar adresi Dīķu iela 17, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, un nekustamā īpašuma Dīķu iela 19, kadastra Nr. 

8076 007 1836, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1836, ar adresi Dīķu 

iela 19, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, robežu pārkārtošanai, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām saglabāt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcionā

li saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Cita 

informā

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8076 007 1837 

Dīķu iela 17, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

104944537 

Dīķu iela 17, Mārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 

1837 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8076 007 1836 

Dīķu iela 19, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

104944545 

Dīķu iela 19, Mārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 

1836 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
807600718360

01 

Dīķu iela 19, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

104944545 

Dīķu iela 19, Mārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

80760071

836001 
 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1836 platība – 0,1969 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods – 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1837, platība – 0,1200 

ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods – 0601). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas  Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

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

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 4 (četrām) lp. 

mailto:riga@vzd.gov.lv
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Nr.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Štālbergi” (kadastra Nr. 80760030851), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, plānotajām zemes vienībām  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 nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 21, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032124 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 19, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032125 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 17, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032109 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 15, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032110 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 13, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032111 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 11, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032112 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 14, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032113 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.7” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 16, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032114 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.8” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 18, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032115 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.9” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 20, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032116 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.10” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 22, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032117 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.11” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 24, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032118 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.12” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 26, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032119 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.13” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

 

   

Pureņu iela 28, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760032120 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.14” 

2. Piešķirt zemes vienībai “Nr.20” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2123 - 0,2713ha 

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

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2124  - 0,1538 ha 

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

0601). 
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4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2125  - 0,1358 ha 

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

0601). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2109  - 0,1358 ha 

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

0601). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2110  - 0,1358 ha 

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

0601). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2111  - 0,1358 ha 

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

0601). 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2112  - 0,1502 ha 

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

0601). 

9. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2113  - 0,1211 ha 

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

0601). 

10. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2114  - 0,1212 ha 

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

0601). 

11. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2115  - 0,1665 ha 

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

0601). 

12. Noteikt zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2116  - 0,1323 ha 

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

0601). 

13. Noteikt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2117  - 0,0552 ha 

platībā, zemes lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 

0501). 

14. Noteikt zemes vienībai “Nr.12” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2118  - 0,1351 ha 

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

0601). 

15. Noteikt zemes vienībai “Nr.13” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2119  - 0,1350 ha 

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

0601). 

16. Noteikt zemes vienībai “Nr.14” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2120  - 0,1352 ha 

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

0601). 

17. Noteikt zemes vienībai “Nr.20” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2123 - 0,2713 ha 

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

un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).  

18. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

Nr.4.1 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam 

“Bonnas”, Pavasaros, Salas pagastā, Mārupes novadā 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamajam īpašumam “Bonnas”, Pavasaros, Salas pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8088 008 0140),  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 008 

0140 
- - 

“Bonnas”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

 

8088 008 

0140 
 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai 

8088 008 

0140 001 
- - 

“Bonnas”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

 

8088 008 

0140 001 
 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai 

8088 008 

0140 002 
  

Bonnas”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

8088 008 

0140 002 
 

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.4.2 

Par adreses piešķiršanu rindu mājai un  telpu gruām Vārpu ielā 35, Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 
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Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Vārpu iela 35, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

rindu mājai un  telpu grupām adreses atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta un, 

ja nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

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 80760030872001 - 105686332 

Vārpu iela 35, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

 

telpu 

grupai 
80760030872001001 - 105686332 

Vārpu iela 35-1, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu 

grupai 

80760030872001002 - 105686332 

Vārpu iela 35-2, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu 

grupai 

80760030872001003 - 105686332 

Vārpu iela 35-3, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu 

grupai 

80760030872001004 - 105686332 

Vārpu iela 35-4, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu 

grupai 

80760030872001005 - 105686332 

Vārpu iela 35-5, 

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.  

https://www.kadastrs.lv/varis/105686332?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105686332?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105686332?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105686332?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105686332?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105686332?type=house
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3. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
 

Nr.4.3 

Par adreses piešķiršanu savrupmājas jaunbūvei  Spilves ielā 3, Spilvē, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Spilves ielā 3, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 004 0396) savrupmājas jaunbūvei  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  
ēkai 

8048 004 

0396 004 
- - 

Spilves iela 

3A, Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

8048 004 

0396 004 
 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.4.4 

Par adreses piešķiršanu dvīņu mājas telpu grupām Auziņu iela 25, Jaunmārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 
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Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Auziņu iela 25, Jaunmārupē, 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 
80760111077001001 - 105238840 

Auziņu iela 25-1, 

Jaunmārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu 

grupai 

80760111077001002 - 105238840 

Auziņu iela 25-2, 

Jaunmārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

 

Nr.4.5 

Par adreses piešķiršanu divģimeņu mājas telpu grupām Zīļu ielā 7, Mežārēs, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Zīļu iela 7, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

divģimeņu mājas telpu grupām adreses atbilstoši  pielikumam. 

https://www.kadastrs.lv/varis/105238840?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105238840?type=house


35 

 

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 
80480010844001001 - 106537011 

Zīļu iela 7-1, 

Mežāres, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu 

grupai 

80480010844001002 - 106537011 

Zīļu iela 7-2, 

Mežāres, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.4.6 

Par adreses piešķiršanu divu dzīvokļu mājas telpu grupām Paleju ielā 53, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Paleju iela 53, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

divu dzīvokļu mājas telpu grupām adreses atbilstoši  pielikumam. 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

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 

https://www.kadastrs.lv/varis/106537011?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106537011?type=house
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adreses 

piešķiršanu 

 

telpu grupai 80760031643001001 - 
 
103768363  

Paleju iela 53-1, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

adreses 

piešķiršanu 

telpu grupai 

80760031643001002 - 
 
103768363  

Paleju iela 53-2, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 

novads 

 

- - 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.4.7 

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Madaras”,  

Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

Nr. 8088 002 0004),  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 002 0004 - - 

“Madaras”, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

 

8088 002 0004  

adreses 

piešķiršanu 
ēkai 

8088 002 0004 

001 
- - 

“Madaras”, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

 

8088 002 0004 

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). 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/103768363?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768363?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768363?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103768363?type=house
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.4.8 

Par adrešu piešķiršanu nekustamā īpašuma “Pavasaru ferma”, kadastra  

Nr.8088 008 0097, sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem  

8088 008 0098 un 8088 008 0164, Pavasaros, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt adreses:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāl

i saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

pieškiršana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

80880080098 -  

 

 

- 

  

“Pavasaru 

krātuve”,  

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 0,5762 ha 

adreses 

pieškiršana 

 

 

 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

80880080164 
- 

 

 

 

- 

 

 

“Pavasaru tornis”,  

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 0,5405 ha 

adreses 

pieškiršana 

 

 

 

 

ēka 

 

 

 

80880080164

001 
- - 

“Pavasaru tornis”,  

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 
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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.4.9 

Par adrešu piešķiršanu ēkām un telpu grupām zemes vienībā Āru ielā 4, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Āru ielā 4, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

ēkām un telpu grupām adreses: 

 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresāci

jas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāl

i saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

804800410

45001 
 105467283 

Āru iela 4, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 
- Divu 

dzīvokļu 

dzīvojamā 

māja 

adreses 

piešķiršana 

 

 

telpu 

grupa 

 

 

 

804800410

45001001 

  

 Āru iela 4-1, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses 

piešķiršana 

telpu 

grupa 

 

 

 

804800410

45001002 

  

Āru iela 4-2, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

-  

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

804800410

45002 
 105467283 

Āru iela 4, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

-  
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adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

804800410

45003 
 105467283 

Āru iela 4, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

-  

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 
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.5 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 807600200078059 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kadastra Nr. 80760020007,  

zemes vienībai daļai ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0007 8059,  3,5035 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi – lidlauku apbūve (kods 1102). 

2.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašniekus. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

  

Nr.6.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Melderi”, Vētrās, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Melderi”, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8076 012 0154), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0628 
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zemes lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūves zemi (kods 0801) - 3,8447 

ha platībā.   

2.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašniekus. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 
 

Nr.6.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0354, Nellijas ielā 1, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 1, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0624, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0354, 

0,1263 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.6.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0355 un adreses piešķiršanu Nellijas ielā 2,  

Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 2, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0625, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0355, 

0,1286 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 



41 

 

2. Piešķirt adreses nekustamā īpašuma Nellijas iela 2, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, dzīvojamās mājai un saimniecības ēkai:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

infor-

mācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

8048008035

5001 
 

10684205

1 

Nellijas iela 2, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

8048008035

5002 
 

10684205

1 

Nellijas iela 2, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

 

3.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
 

 

Nr.6.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0353, Nellijas ielā 3, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 3, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0623, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0353, 

0,1350 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 
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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.6.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0682, Nellijas ielā 4, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 4, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0626, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0682, 

0,2426 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

 

Nr. 6.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0362, Nellijas ielā 5, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 5, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0632, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0362, 

0,1401 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 
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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. 

 

 

LĒMUMS Nr.6.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0358 un adreses piešķiršanu Nellijas ielā 8, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 8, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr.8048 008 0628, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0358, 

0,1211 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi nekustamā īpašuma Nellijas iela 8, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, savrupmājai:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā

cijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācij

as 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar 

to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

80480080358

001 
 106842084 

Nellijas iela 8, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

  

3. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 
 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

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

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

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

izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr.6.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0629, Nellijas ielā 10, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 10, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0629, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0359, 

0,1238 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.6.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0360 un adreses piešķiršanu Nellijas ielā 12, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 12, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0630, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0360, 

0,1221 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi nekustamā īpašuma Nellijas iela 12, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, savrupmājai:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

 Esošā 

adresā-

cijas 

objekta 

kods 

adrešu 

Adresācijas 

objekta 

jaunā adrese 

Adresā-

cijas 

objekta un, 

ja 

nepiecie-

šams, ar to 

Cita 

informā-

cija.  
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formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

paredzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

klasifika-

torā, ja 

tāds ir 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

1 2 3 4  5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

80480080

360001 
 

 

1068421

07 

Nellijas 

iela 12, 

Vīkuļi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

  

3. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr. 6.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0361 un adreses piešķiršanu Nellijas ielā 14, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Nellijas iela 14, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0631, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0361, 

0,1217 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi nekustamā īpašuma Nellijas iela 14, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, savrupmājai:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

Adresā

cijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācij

as 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar 

to 

funkcion

āli 

Cita 

informācija.  
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vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

80480080361

001 
 106842115 

Nellijas iela 14, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

  

3. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr. 6.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0343, Anitas ielā 1, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Anitas iela 1, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0612, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0343, 

0,1512 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 
 

Nr. 6.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0350, Anitas ielā 2, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Anitas iela 2, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0621, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0350, 

0,1593 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr. 6.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0344, Anitas ielā 3, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Anitas iela 3, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0615, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0344, 

0,1512 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr. 6.14 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0338 un adreses piešķiršanu Ilvas ielā 7, Vīkuļos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Ilvas iela 7, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0564, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0338, 

0,1843 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz 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). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Ilvas iela 7, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

apsardzes postenim adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāc

ijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācija

s objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāl

i saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

80480080094

003 
  

Ilvas iela 7, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

  

 

3. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr.6.15 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1261, nosaukuma un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 2, 

Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 



49 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 2, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1506, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1261, 

0,12 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu no Naktsvijoļu iela 2, Spilve, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, uz Īrisu iela 1, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

3. Piešķirt adreses zemes vienībai un ģimenes dzīvojamās mājas jaunbūvei:  

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 

adresāci

jas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifika

torā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāl

i saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Adreses 

maiņa 

zemes 

vienība 
8048 004 1261 

Naktsvijoļu iela 2, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

10684

2412 

Īrisu iela 1, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
   

Īrisu iela 1, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

4.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības  

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.6.16 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1268 un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 16, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 16, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 004 1518, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8048 004 1268, 0,12 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 
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2. Piešķirt adresi nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 16, Spilvē, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, dzīvojamās mājas jaunbūvei:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāc

ijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācija

s objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāl

i saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

80480041268 

001 
 106842486 

Naktsvijoļu iela 16, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

3. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr.6.17 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1272 un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 24, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 24, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 004 1529, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 

1272, 0,1398 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 24, Spilvē, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, dzīvojamās mājas jaunbūvei:  
Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

Adresāc

ijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācija

s objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāl

i saistīto 

objektu 

Cita 

informācija.  
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likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

vienība 

un telpu 

grupa) 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

80480041272

001 
 106842525 

Naktsvijoļu iela 24, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

3.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 
 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
 

Nr.6.18 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1288, nosaukuma un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 26, 

Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 26, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 004 1530, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 

1288, 0,1408 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Mainīt nekustamā īpašuma nosaukumu no Naktsvijoļu iela 26, Spilve, Babītes pagasts, 

Mārupes novads uz Maijpuķīšu iela 2, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

3. Piešķirt adreses zemes vienībai un dzīvojamās mājas jaunbūvei:  

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 

adresāci

jas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifika

torā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāl

i saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Adreses 

maiņa 

zemes 

vienība 

80480041

288 

Naktsvijoļu iela 

26, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

10684

2533 

Maijpuķīšu iela 

2, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

  

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 

80480041

288001 
 

10684

2533 

Maijpuķīšu iela 2, 

Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

4.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.7.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

I.Bērziņa interesējas, kā var pārliecināties, ka minētās personas ir pārbaudītas un viņas nav 

iekļautas sankciju sarakstos. 

J.Buza informē, ka Juridiskā nodaļa pārbauda Finanšu izlūkošanas dienesta datu bāzēs, vai šīs 

personas nav iekļautas sankciju sarakstos. 

M.Bojārs ierosina šo informāciju iekļaut lēmumu konstatējošajā daļā. 

A.Ence piekrīt M.Bojāra ierosinājumam.  

Deputāti savstarpēji vienojas, ka lēmumu “Par zemesgabala iegūšanu īpašumā” konstatējošā 

daļa tiek papildināta ar punktu, kurā norādīts, ka personas pārbaudītas, vai neietilpst sankciju 

sarakstos. 

 

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

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 3 (Andris Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.7.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 3 (Andris Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

   Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” saskaņā ar Pielikumu.  
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Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.7.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 3 (Andris Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.7.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

A.Puide vēlas noskaidrot, kur tieši tiek parbaudītas juridiskas personas? 

J.Buza dara zināmu, ka pārbaudīts tiek Finanšu izlūkošanas dienesta sankciju sarakstos.  

A.Puide jautā, vai tas ir vienīgais kritērijs - būt sarakstā? 

A.Ence informē, ka sazinājās ar Valsts drošības dienestu - nekādu izmaiņu nav, jārīkojas pēc 

spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

 

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

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 3 (Andris Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr.7.5 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

Plkst.11:34 deputāts J.Kazaks iziet no sēžu zāles 

un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris 

Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
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Nr.7.6 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

Plkst.11:35 deputāts J.Kazaks atgriežas sēžu zālē 

un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

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

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 3 (Andris Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 
Nr.7.7 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Dace Žīgure  

 

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

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 3 (Andris Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 
 

 

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

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 
Nr.7.8 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Dace Žīgure  

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

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

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 3 (Andris Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

  

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.7.9 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Dace Žīgure  

Plkst.11:38 deputāts A.Osītis iziet no sēžu zāles 

un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, 
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Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris 

Puide, Jānbis Lībietis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.8.1 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0842 atdalīšanu no nekustamā 

īpašuma “Dardedzes-1”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un adreses piešķiršanu 

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, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj: 

 

1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Dardedzes-1”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760110824), atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80760110842 

– 16,1 ha platībā, un  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 

infor-

mācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80760110831 - - 

“Dardedzes A”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

80760110831  

adreses 

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80760110842 - - 

“Dardedzes D”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

80760110842  

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.8.2 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0032, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vāveres”, kadastra Nr. 8048 012 0008,  un 

adreses piešķiršanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

Plkst.11:42 deputāts A.Osītis atgriežas sēžu zālē 

un piedalās turpmākajā balsojumā. 
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Atklāti balsojot ar  17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. No nekustamā īpašuma “Vāveres”, kadastra Nr. 8048 012 0008, atdalāmajai un atsevišķā 

nekustamā īpašuma kadastra objektā reģistrējamai zemes vienībai 5,8 ha platībā, ar 

kadastra apzīmējumu 8048 012 0032, piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 
maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 

formas 
precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 
saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 
(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 
nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 
kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 
ir 

Esošā 
adresācijas 

objekta 

kods adrešu 
klasifikatorā

, ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 
objekta un, ja 

nepieciešams, 
ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 
tāds ir 

Cita 
informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

 

  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

  

8048 012 

0032 
-  

 

 

- 

  

“Saules Terase”, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

 

  

- - 

 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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. 

 

Plkst.11:45 tiek izsludināts pārtraukums līdz plkst.12:00. 

Plkst.12:00 pēc pārtraukuma tiek turpināta domes sēde. 

 

 

Nr.9 

Par 2021.gada 11.augusta Mārupes novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 3 (sēdes 

protokols Nr.8 ) “Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” precizēšanu 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izteikt 2021.gada 11.augusta Mārupes novada pašvaldības domes lēmuma Nr.3 (sēdes 

protokols Nr. 8)  ”Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu” 18.punktu 

šādā redakcijā: 

“Paliekošajai zemes vienībai atstāt spēkā esošo zemes lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) – 0,6687 ha platībā.” 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam. 

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.10 

Par 2021.gada 27.oktobra Mārupes novada pašvaldības domes lēmuma Nr. 4.1 (sēdes 

prot. Nr.13) “Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu” atcelšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atcelt 2021.gada 27.oktobra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.4.1 (sēdes 

prot. Nr.13) ”Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu”. 

2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760060084 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 

80760060084 - - 

Ozolkalnu iela 28, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes 

novads 
 

80760060084  

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  
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4.    Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.11 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Klintis-1” (kadastra Nr. 8048 009 0078) 

detālplānojuma realizācijas kārtībā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

Plkst.12:06 deputāts J.Lībietis iziet no sēžu zāles 

un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās. 

 

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, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

nolemj: 

 

1. Atļaut ar Babītes novada domes 2010.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3  

„Par Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma “Klintis-1” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 009 0078 sadali un apbūvi” (prot.Nr.1, 13.§) apstiprināto 

detālplānojumu realizēt atbilstoši saskaņotajiem grozījumiem detālplānojuma realizācijas 

kārtībā (administratīvā līguma projekts lēmuma Pielikumā), ietverot sekojošus būtiskos 

nosacījumus un izmaiņas darbu secībā:   

1.1. Pirmajā kārtā izbūvējams jaunveidojamais piebraucamais ceļš – Klinšu iela, 

vismaz ar šķembu segumu vismaz posmā, kas iekļaujas Detālplānojuma 

realizācijas 1.kārtas teritorijā, teritorijas elektroapgādes tehniskā projekta izstrāde 

un izbūve vismaz Detālplānojuma realizācijas 1.kārtas teritorijā, ugunsdrošības 

rezervuāra tehniskā projekta izstrāde un izbūve. Atļauta zemes vienību Nr. 1 un 2 

nodalīšana;  

1.2. Otrajā kārtā īstenojama pašvaldības ceļa brauktuves paplašināšana līdz pieslēguma 

vietai valsts autoceļam A-9 un grāvja posma gar nekustamo īpašumu „Klintis-1” 

pārkārtošana; 

1.3. Trešajā kārtā veicama piebraucamā ceļa atlikušā posma zemes vienībā Nr.7 

projektēšana, izbūve un nodošana ekspluatācijā vismaz ar grants vai šķembu 

segumu. Elektroapgādes tīklu izbūve, zemes vienību Nr.3., 4., 5., 6. un 7. 

nodalīšana. Ceļu izbūves otrā posma - asfalta klājums, ietves un ielu apgaismojums 

- izbūve zemes vienībā Nr.7 

1.4. Līdz centralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas izbūvei jaunie zemes 

vienību īpašnieki ierīko lokālās ūdensapgādes un notekūdeņu ietaises katrs savā 

zemes vienībā, paredzot iespēju izveidot pieslēgumu ciema centralizētai ūdens 

apgādes sistēmai un pieslēgumu ciema centralizētam kanalizācijas tīklam, ja 

iespējamā pieslēguma vieta ir nodrošināta ~50 m attālumā no izveidotā īpašuma 

robežām, vai tuvāk. 

1.5. Gāzes apgādes un sakaru tīklu izbūvi ielu sarkano līniju teritorijā pēc 

nepieciešamības realizē jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki. 

1.6. Zemes vienību apbūve var tikt uzsākta pēc tam, kad konkrētajai zemes vienībai 

nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un ekspluatācijā nodotu ceļu 

un ievērojot sekojošus nosacījumus: 

- zemes vienībās Nr.1 un  Nr.2 apbūve atbilstoši izsniegtajai būvatļaujai ir 

uzsākama pēc Administratīvā līguma par grozījumiem detālplānojuma realizācijas 

kārtībā parakstīšanas; 
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- zemes vienību Nr.3, 4, 5 un 6 apbūve pieļaujama tikai pēc Detālplānojuma 

realizācijas 2. kārtā un 3.kārtā paredzēto darbu pilnīgas pabeigšanas. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Klintis-1”, Brīvkalnos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 009 0078, 

īpašnieku administratīvo līgumu par detālplānojuma realizācijas kārtības grozījumiem, 

saskaņā ar Pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai pieņemto lēmumu 

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

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

paziņojumu par lēmumu Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 

„Mārupes Vēstis”. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas 

reģionālajai nodaļai - riga@vzd.gov.lv  un informēt īpašnieku. 
 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 9 (deviņām) lp. 

 

 

Nr. 12 

Par nekustamā īpašuma “Bulduri-1” (kadastra Nr. 8076 003 0255), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma realizāciju pa daļām 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

Plkst.12:07 deputāts J.Lībietis atgriežas sēžu zālē 

un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2008.gada 26.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.31 

“Mārupes pagasta saimniecības “Bulduri – 1” detālplānojums” (protokols Nr. 12,6.1§) 

apstiprināto detālplānojumu realizēt pa daļām, saskaņā ar precizēto detālplānojuma 

realizācijas kārtību (administratīvā līguma projekts lēmuma Pielikumā), ietverot 

sekojošus būtiskos nosacījumus:  

1.1. Detālplānojums īstenojams pa kārtām: 

1.1.1. Pirmajā kārtā, 2 (divu) gadu laikā pēc līguma parakstīšanas brīža: 

- tiek izprojektēti un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas 

inženierkomunikāciju tīkli, elektroapgādes tīkli un Jaunbulduru un 

Grāvkalnu ielas vismaz ar šķembu segumu Detālplānojuma realizācijas 

1.kārtas teritorijā;  

- kā papildinājums pie Detālplānojuma tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts 

Jaunbulduru ielas kā atsevišķas zemes vienības, un Zeltiņu ielas daļas tās 

sarkano līniju robežās, izdalīšanai.   

- kā atsevišķi īpašumi izdalāmas zemes vienības no Nr.1. līdz Nr.10. 

1.1.2. Otrajā kārtā, 3 (trīs) gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža: 

http://www.marupe.lv/
mailto:riga@vzd.gov.lv
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- tiek izprojektēti un izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas 

inženierkomunikāciju tīkli, elektroapgādes tīkli un iekšējā iela vismaz ar 

šķembu segumu Detālplānojuma realizācijas 2.kārtas teritorijā. 

- kā atsevišķi īpašumi izdalāmas zemes vienības Nr.11, 12, un 13.  

1.2. Zemes vienību sadale var tikt veikta pa daļām, bet tikai attiecībā uz tām zemes 

vienībām, kurām nodrošināta piekļuve pa izbūvētu ielu, ko apliecina akts par 

pieņemšanu ekspluatācijā.  

1.3. Gāzes apgādes un sakaru tīklu izbūvi ielu sarkano līniju teritorijā pēc 

nepieciešamības realizē jaunizveidoto zemes vienību īpašnieki. 

1.4. Ielu izbūves otrais posms – ceļa cietā seguma, ietves un apgaismojuma izbūve, tiek 

nodrošināta 2 (divu) gadu laikā pēc attiecīgai ielai piegulošo īpašumu apbūves. 

1.5. Detālplānojuma īstenotājs nodrošina projektēto zemes vienību kadastrālo 

uzmērīšanu, zemes lietošanas veidu aktualizāciju, reģistrāciju nekustamā īpašuma 

valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīšanu zemesgrāmatā kā patstāvīgu 

nekustamā īpašuma objektu. 

1.6. Ēku būvniecība detālplānojuma teritorijā var tikt uzsākta pēc tam, kad konkrētajai 

zemes vienībai nodrošināta fiziska un juridiska piekļuve pa izbūvētu un 

ekspluatācijā nodotu ceļu un izbūvēta pieslēguma iespēja galvenajām 

inženierkomunikācijām.  

1.7. Atsevišķā zemes vienībā izdalītās caurbraucamās ielas (Jaunbulduru iela, 

Grāvkalnu iela) ir atsavināmas pašvaldībai pēc pilnīgas to izbūves, vienojoties par 

atsavināšanas nosacījumiem.  

1.8. Atsevišķā zemes vienībā izdalītā Zeltiņu ielas daļa ir atsavināma pašvaldībai, 

pievienojot zemes vienību pašvaldības īpašumam, neveidojot atsevišķu īpašumu. 

1.9. Atsevišķā zemes vienībā izdalītās iekšējā iela, kas veido strupceļu, pēc tās pilnīgas 

izbūves ir atsavināma pašvaldībai vai saglabājama privātā īpašumā, vienojoties par 

ielas apsaimniekošanas un uzturēšanas  nosacījumiem ar jaunizveidoto īpašumu 

īpašniekiem.” 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Bulduri - 1”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0255, 

īpašnieku administratīvo līgumu par detālplānojuma realizāciju pa daļām, saskaņā ar 

Pielikumu.  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai pieņemto lēmumu 

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

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

paziņojumu par lēmumu Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes 

Vēstis”. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai - riga@vzd.gov.lv un īpašniekam. 

 
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 8 (astoņām) lp. 
 

 

Nr. 13 

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

Nr. 8048 001 0009), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

http://www.marupe.lv/
mailto:riga@vzd.gov.lv
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Atklāti balsojot ar  17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt ar Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada 22. jūlija lēmumu, protokols 

Nr. 13, 17§, apstiprinātā nekustamā īpašuma “Zīles”, kadastra Nr.8048 001 0009, zemes 

vienībai ar adresi Kleistu iela 67, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

apzīmējums 8048 001 1101, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr. 04-2020/1 

derīguma termiņu - 2024.gada 30.marts. 

2. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 

teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.  

3. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

detālplānojuma ierosinātājam uz iesniegumā norādīto pasta adresi. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas 

plānotājai Svetlanai Burakai paziņojumus par detālplānojuma darba uzdevuma 

pagarināšanu 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 6 (sešām) lp. 

 

Nr. 14 

Par Babītes novada pašvaldības domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu 

Nr.132  „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kadastra  

Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.14/2022 projektu 

„Par Babītes novada pašvaldības domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu 

Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kadastra  

 

Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr.15 

Par nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

Sēdes audio ieraksts 1:47:39-1:49:29 (teritorijas plānotāja D.Žīgure) 

 

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

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

 

http://www.marupe.lv/
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Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, 

Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumu, saskaņā ar pieejamā (pieejams 

Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23326 ) 

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 nekustamā īpašuma 

“Zīlītes”, kadastra Nr. 8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

īpašnieku 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 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada pašvaldības 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”. 

 
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 8 (astoņām) lp. 

 

Nr. 16 

Par nekustamā īpašuma „Meža Zvani”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 007 0997), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23326
http://www.marupe.lv/
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1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Meža Zvani” (kadastra Nr.8048 

007 0997), Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu Nr. 1/3-6/5-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Meža Zvani” (kadastra Nr.8048 

007 0997), Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežām, 12,1976 ha 

platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.  

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Meža Zvani” īpašnieku, 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 Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai 

Svetlanai Burakai lēmumu un paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt paziņojumu pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 14 (četrpadsmit) lp. 

 

Nr.17 

Par Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu  saraksta ar noteiktām uzturēšanas 

klasēm apstiprināšanu 2022. gada vasaras sezonai 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

G.Ruskis norāda, ka bija Mārupes ceļi un Mārupes pašvaldības ceļi. Kāda tur ir starpība? 

V.Kārkliņš paskaidro, ka tie ir ceļi, kas ir pašvaldības īpašumā un ceļi, kuriem ir pašvaldības 

nozīmes statuss - nav pašvaldības īpašumā, bet drīkstam tos uzturēt. 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu sarakstu ar noteiktām 

uzturēšanas klasēm 2022.gada vasaras sezonai (no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim),  saskaņā 

ar Pielikumu. 

2.  Informāciju par  pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klasēm publicēt Mārupes  

novada pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 16 (sešpadsmit) lp. 
 

Nr. 18 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 130, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8076 003 1130, daļas, aptuveni 0,0270 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

A.Ence vērš uzmanību, ka darījumu ar nekustamiem īpašumiem līgumus paraksta 

priekšsēdētājs. Tā ir priekšsēdētāja, nevis izpilddirektora kompetence. 

J.Buza paskaidro, ka šo līgumu paraksta izpilddirektors, jo tas ir par kārtību, kādā pašvaldība 

atgūst darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus. 

A.Puide norāda, ka attēlā redzams, ka iela nav izbūvēta. Vai dabā šobrīd iela ir izbūvēta? 

D.Žīgure dara zināmu, ka šajā posmā iela ir izbuvēta. 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar  17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Penkules iela 130, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 003 1130, daļas, aptuveni 0,0270 ha platībā (vairāk 

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

kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā no R.K. (1/2 domājamo daļu) 

un A.S. (1/2 domājamo daļu), ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu 

starp Mārupes novada pašvaldību un R.K., un  A.S., 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 Penkules iela 130, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 003 1130, daļas, 

aptuveni  0,0270 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 5 (piecām) lp. 

 

Nr.19 

Par nekustamā īpašuma Sniķeru iela 25,  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8076 003 0971, daļas, aptuveni 0,0140 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

A.Puide interesējas, vai pašvaldībai vajag ielu, kas ir strupceļā? 

J.Lībietis norāda, ka tas ir jocīgi, ka daļu ielas uzdāvina pagastam un pārējais paliek. 

D.Žīgure norāda, ka ielai ir sarkanās līnijas. Pieļauju, ka stratēģiskajā darba grupā tas ir bijis 

vērtēts, bet tagad precīzi nevaru pateikt. 

V.Kārkliņš norāda, ka šis jautājums nav tik steidzams, varam precizēt situāciju. 

Sēdes audio ieraksts 1:54:28-1:59:22 (A.Ence, A.Puide, J.Lībietis, L.Kadiģe, D.Žīgure) 

 

Atklāti balsojot ar balsīm „par” nav, „pret” nav, „atturas” 17 (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, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), sakarā ar nepietiekamu balsu 

skaitu, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 34.panta trešajai daļai, Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr.19 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

Nepieņemtais lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

Nr. 20 

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

kadastra Nr. 80760070315, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

Sēdes audio ieraksts 1:59:39-2:12:31 (A.Puide, V.Kārkliņš, L.Kadiģe, I.Krēmere, D.Žīgure, 

J.Lībietis, N.Orleāns) 



65 

 

 

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

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

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

„pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu “Saulrieši”, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0315, kas sastāv no zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 80760072932, 80760072933, 80760072934, un divām inženierbūvēm ar 

kadastra apzīmējumiem 80760072932 001 un 80760073007 001, no SIA “_____”,Reģ. 

Nr._____ (1/2 dom.daļu), un SIA “_____”, Reģ. Nr._____ (1/2 dom.daļu), ar mērķi 

izmantot to pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar SIA “_____”,Reģ. Nr.______, un SIA “____”, Reģ. Nr._____. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma “Saulrieši”, Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 0315, pieņemšanu dāvinājumā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr. 21 

Par nekustamā īpašuma Ledaiņu iela 35, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 80760073311, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

A.Puide jautā, kādiem mērķiem šis ir paredzēts? 

A.Ence informē, ka tas ir infrastruktūras uzturēšanai. 

D.Žīgure papildina, ka tā ir publiska labiekārtošanas ārtelpas teritorija. Būs zaļā teritorija. 

A.Puide interesējas, kas ir darba grupas sastāvā? 

M.Bojārs dara zināmu, ka darba grupu vada Attīstības nodaļa.  

A.Ence papildina, ka speciālisti sagatavo lēmumu projektus, kurus komitejā izskata. Secība, 

domāju, ir pareiza. 

Sēdes audio ieraksts 2:12:49-2:17:35 (A.Puide, A.Ence, D.Žīgure, M.Bojārs) 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu Ledaiņu iela 35 Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 3311, no SIA “____”, Reģ. Nr.____ (1/2 

dom.daļu), un SIA “____”, Reģ. Nr._____ (1/2 dom.daļu), ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar SIA “_____”, Reģ. Nr._____, un SIA “____”, Reģ. Nr.______. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Ledaiņu iela 35, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 007 3311, pieņemšanu 

dāvinājumā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
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Nr. 22 

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

kadastra Nr.8076 006 0114, atkārtotas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

 Nr.8076 006 0114, nomas tiesību izsoli par nenotikušu. 

2. Publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv lēmuma 1.punktā 

minēto informāciju. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.23 

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

Nr.8076 011 0727, atkārtotas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 011 0727, atkārtotas nomas tiesību izsoli par nenotikušu. 

2. Publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv lēmuma 1.punktā 

  minēto informāciju. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr. 24 

Par tiesību deleģēšanu Centrālās administrācijas vadītājam 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

Deleģēt tiesības Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas vadītājam 

pieņemt lēmumus (administratīvos aktus) par nosaukumu vai adreses piešķiršanu, 

maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

 

http://www.marupe.lv/
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Nr. 25 

Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.   Lai īstenotu Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestajā daļā noteikto, deleģēt 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mērniecības Datu centrs”, Reģ. Nr. 40003831048, 

pārvaldes uzdevumu – uzturēt Mārupes novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi, atbilstoši Ministru kabineta 

noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai un veikt 

iesniegtās informācijas pārbaudi, kā arī nodrošināt datubāzes sadarbības spēju ar 

centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

2.   Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu saskaņā ar pielikumu. 

3.  Nosūtīt deleģēšanas līguma projektu saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

4.  Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas, 

pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību 

ar ierobežotu atbildību “Mērniecības Datu centrs”, Reģ. Nr. 40003831048, saskaņā ar 

pielikumu. 

5.  Informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu piecu 

darbdienu laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv.   

6.  Pašvaldības izpilddirektoram veikt līguma izpildes kontroli. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lp. 

 

Nr. 26 

Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei 

Ziņo Valdis Kārkliņš  

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt maksu par sekojošiem pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu 

izstrādes ietvaros:  

1.1. viena paziņojuma par lokālplānojuma vai detālplānojuma publisko apspriešanu 

izstrādāšana – EUR 7,00 + PVN;  

1.2. viena paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu izstrādāšana – EUR 7,00 

+ PVN; 

1.3. viena paziņojuma nosūtīšana - atbilstoši VAS „Latvijas pasts” cenrādim par 

ierakstītās vai vienkāršās vēstules nosūtīšanu;  

1.4. viena administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu izstrādāšana – EUR 

50,00 + PVN par līgumu, izņemot administratīvos līgumus, kuri tiek gatavoti  

gadījumos, kad detālplānojums tiek izstrādāts valsts autoceļa pieslēgumam.  

http://www.marupe.lv/
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2. Noteikt, ka samaksa par administratīvā līguma detālplānojuma īstenošanai sagatavošanu 

tiek veikta pēc līguma slēgšanas par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu.   

3. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumiem lokālplānojuma izstrādes ietvaros  tiek veikta 

pirms lēmuma par lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu pieņemšanas,  

atbilstoši faktiskajā izmaksām.   

4. Noteikt, ka samaksa par pakalpojumiem detālplānojuma izstrādes ietvaros  tiek veikta 

pēc lēmuma par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu pieņemšanas līdz 

Administratīvā līguma par detālplanojuma īstenošanas kārtību parakstīšanai, atbilstoši 

faktiskajā izmaksām.   

5. Maksa par pakalpojumiem lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādes ietvaros, un tās 

nomaksas kārtība, tiek noteikta līgumā par detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu. 

6. Atcelt Mārupes novada domes 2015.gada 27.maija lēmumu Nr.22 “Par maksas 

pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei” 

(protokols Nr.8, pielik.Nr.22). 

7. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 27.septembra lēmumu (protokols 

Nr. 13, 4.§) Noteikumi Nr.4 "Maksas pakalpojumu cenrādis par Babītes novada 

pašvaldības administrācijas Plānošanas un būvniecības daļas pakalpojumiem 

lokālplānojumu un detālplānojumu izstrādei". 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

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

 

Nr.27.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

A.Puide vērš uzmanību, vai tiešām rīdzinieki ir jāatbalsta? Viņa mācās Mārupes Valsts 

ģimnāzijā, vai tad vēl ir jāatbalsta? 

M.Bojārs norāda, ka esošie saistošie noteikumi ir tādi, kas ļauj to darīt.  

A.Puide interesējas, par ko tad primāri rūpējamies? 

M.Bojārs norāda, ka rūpējamies par mārupiešiem, bet saistošie noteikumi atļauj atbalstīt, ja ir 

Sporta centra audzēknis, vai mācās Mārupes Valsts ģimnāzijā. 

 

Plkst.12:48 deputāts J.Kazaks iziet no sēžu zāles 

un balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās. 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” 

nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Jānis Lībietis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt R.D., personas kods ______, finansiālu atbalstu 600 euro (seši simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību  treniņnometnē, Albufeirā, 

Portugālē, no 2022.gada 11.marta līdz 27.martam. Sportistei ir pienākums ievērot 

2022.gada 11.februāra pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1.-3/983) norādīto izmaksu maksimālo 

apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no sportistes pašas līdzekļiem. Izmaksas, kas 

saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas 

ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar R.D., 

personas kods _____likumisko pārstāvi (māti) I.D., personas kods _____ 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšan.as finansējumu pārskaitīt R.D., personas kods 

_____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.D., personas kods _____,uz A/S “Swedbank” 
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kontu Nr.LV3_____, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

4. R.D., personas  kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.D., personas kods _____, 

nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā 

līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot  atskaiti par tā izlietošanu. 

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

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, R.D., personas 

kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.D., personas kods _____, ir pienākums 

atmaksāt Mārupes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas 

mērķim neatbilstoši izlietotā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.27.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Plkst.12:49 deputāts J.Kazaks atgriežas sēžu zālē 

un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

A.Puide vērš uzmanību, ka lēmumā redzams, ka meitene Mārupē dekarēta tikai no janvāra. 

M.Bojārs papildina, ka viņa mācās ģimnāzijā. 

A.Ence papildina, ka šobrīd meitene ir deklarēta Mārupes novadā. 

 

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, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt E.K., personas kods _____, finansiālu atbalstu 260 euro (divi simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu sportistes dalības maksas izdevumus 2021.gada sacensībās.   

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.K., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) E.K., personas kods _____. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt E.K., personas kods _____, 

likumiskajai pārstāvei (mātei) E.K., personas kods _____, uz A/S “Swedbank” kontu 

Nr.LV_____, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot Iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

4. E.K., personas  kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) E.K., personas kods _____, 

nodrošināt finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā 

līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot atskaiti par tā izlietošanu. 

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

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, E.K., personas 

kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) E.K., personas kods _____, ir pienākums 

atmaksāt Mārupes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas 

mērķim neatbilstoši izlietotā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.27.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), (Guntis Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt E.A., personas kods _____, finansiālu atbalstu 360 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 

2022.gadā, saskaņā ar iesniegto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 

tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.A., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) K.A., personas kods _____, un biedrību 

“Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr.40008158108. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes BMX 

klubs”, reģ.Nr.40008158108, uz tās rēķinā norādīto kontu, likumā noteiktajā kārtībā un 

apmērā ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. E.A., personas kods _____, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods _____, un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.Nr.40008158108, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.A., personas kods 

_____, likumiskajai pārstāvei (mātei) K.A., personas kods _____, un biedrībai “Mārupes 

BMX klubs”, reģ.Nr.40008158108, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.27.4 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

A.Puide interesējas, kur šis sportists ir deklarēts? 

L.Liepiņa informē, ka deklarēts citā pašvaldībā un ir Mārupes Sporta centra audzēknis. 

A.Ence papildina, ka gadījums atbilst spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem un komitejā 

tika atbalstīts. 

 

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, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt A.Ķ., personas kods _____, finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās 

2022.gadā, saskaņā ar iesniegto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 
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sportistam ir pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to 

pārsniedzot, starpību segt no sportista paša līdzekļiem. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar A.Ķ., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (tēvu) M.Ķ., personas kods _____, un biedrību 

“OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “OLIMPIKS”, 

Reģ. Nr. 40008131175, uz tās rēķinā norādīto kontu, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā 

ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. A.Ķ., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.Ķ., personas kods _____, 

un biedrībai “OLIMPIKS”, Reģ.Nr. 40008131175, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā atskaites par tā 

izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad A.Ķ., personas kods 

_____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) M.Ķ., personas kods _____, un biedrībai 

“OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā 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.27.5 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

A.Puide interesējas, kur šis sportists ir deklarēts? 

M.Bojārs norāda, ka sportists ir Sporta centra audzēknis. 

 

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, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt R.L. – Ž., personas kods _____, finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti 

divdesmit euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo 

sacensībās 2022.gadā, saskaņā ar iesniegto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, 

paredzot, ka sportistam ir pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu maksimālo 

apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no sportista paša līdzekļiem. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar R.L. 

– Ž., personas kods _____, likumisko pārstāvi (tēvu) V.L. – Ž., personas kods______, un 

biedrību “OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “OLIMPIKS”, 

Reģ. Nr.40008131175, uz tās rēķinā norādīto kontu, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā 

ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. R.L. – Ž., personas kods _____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) V.L. - Ž., personas kods 

_______, un biedrībai “OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175, abiem kopā un katram 

atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā atskaites par tā 

izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad R.L. – Ž., personas 
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kods _____, likumiskajam pārstāvim (tēvam) V.L. – Ž., personas kods _____, un 

biedrībai “OLIMPIKS”, Reģ. Nr.40008131175, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi 

atmaksāt piešķirto finansējumu neizlietotajā, vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.27.6 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt D.B., personas kods ______, finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās 

2022.gadā, saskaņā ar iesniegto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 

sportistam ir pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to 

pārsniedzot, starpību segt no sportista paša līdzekļiem. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar D.B., 

personas kods ______, un biedrību “OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “OLIMPIKS”, 

Reģ. Nr.40008131175, uz tās rēķinā norādīto kontu, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā 

ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. D.B., personas kods ______, un biedrībai “OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175, abiem 

kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā 

piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā 

atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad D.B., personas kods 

______, un biedrībai “OLIMPIKS”, Reģ. Nr.40008131175, abiem kopā solidāri vai 

katram atsevišķi atmaksāt piešķirto finansējumu neizlietotajā, vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotajā 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.27.7 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

A.Osītis interesējas, kāpēc šim sportistam ir 360 eur, bet citiem bija 720 eur?. 

G.Ruskis paskaidro, ka nav rezultāta starptautiskās sacensībās. 

 

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, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), (Guntis Ruskis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par 
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pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt E.R., personas kods ______, finansiālu atbalstu 360 euro (trīs simti sešdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 

2022.gadā, saskaņā ar iesniegto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 

tāmē norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības 

piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar E.R., 

personas kods ______, likumisko pārstāvi (māti) I.R., personas kods ______, un biedrību 

“BMX Riga”, Reģ. Nr.40008270760. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “BMX Riga”, 

Reģ. Nr.40008270760, uz tās rēķinā norādīto kontu, likumā noteiktajā kārtībā un apmērā 

ieturot Iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. E.R., personas kods ______, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods ______, 

un biedrībai “BMX Riga”, Reģ. Nr.40008270760, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā atskaiti par tā 

izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad E.R., personas kods 

______, likumiskajai pārstāvei (mātei) I.R., personas kods ______, un biedrībai “BMX 

Riga”, Reģ. Nr.40008270760, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.28 

Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšanas kārtību” pārskatīšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Nosūtīt Saistošos noteikumus publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

2. Domes lēmumu triju darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.29 

Par sūdzības izskatīšanu par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 2:41:42-2:46:31 (A.Puide, A.Ence, M.Bojārs, L.Liepiņa) 

 

Atklāti balsojot ar  16 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, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atzīt Centrālās Administrācijas vadītājas E.Slocenieces 2022.gada 14.februāra lēmumu 

par deklarēto dzīvesvietu ziņu anulēšanu Nr. ______par pamatotu un atstāt to negrozītu. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.30 

Par Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodeksa apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodeksu saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodekss stājās spēkā 2022.gada 

1.aprīlī. 

3. Noteikt, ka ar Mārupes novada pašvaldības Ētikas kodeksa spēkā stāšanās dienu spēku 

zaudē: 

3.1. ar 28.11.2018. Mārupes novada domes lēmumu Nr.18 (protokols Nr.15) 

apstiprinātais Mārupes novada domes Ētikas kodekss. 

3.2. ar  25.07.2018. Babītes novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.8, 17§) 

apstiprinātais Babītes novada pašvaldības ētikas kodekss 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lp. 

 

Nr.31 

Par sporta aktivitāšu organizēšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt, ka Mārupes velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena Mārupes 

pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā dažādu grupu iedzīvotājiem 

organizēšana ir nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt Mārupes velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena Mārupes 

pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā dažādu grupu Mārupes novada 

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 

velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena Mārupes pagasta, Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem”, 

saskaņā ar 1.pielikumu. 
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4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām 

saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta 

kritēriju brauciena  Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā dažādu 

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

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

30.aprīlim. 

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

www.marupe.lv. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 10 (desmit) lp. 

 

Nr.32 

Par jaunas amata vietas izveidošanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

Ar 2022.gada 1.aprīli Mārupes pamatskolā izveidot jaunu amata vietu skolotāja palīgs 

(profesijas kods 5312 01), 29.saime, I līmenis, 4.mēnešalgu grupa (1 slodzei mēnešalga 

ne vairāk kā 705,00 EUR).  
 

     Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.33 

Par papildus 1.klašu atvēršanu 2022./2023.mācību gadā Mārupes pamatskolā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 2:49:37-3:03:45 (A.Puide, A.Ence, M.Bojārs, L.Kadiģe, G.Ruskis) 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

Atļaut atvērt Mārupes pamatskolā  2022./2023.mācību gadā papildus 1.klasi 30 

izglītojamajiem.  
 

     Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.34 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 3:03:46-3:12:15 (A.Osītis, M.Bojārs, J.Buza, A.Puide) 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, 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. Noslēgt ar Aizsardzības ministrijas padotībā esošo Jaunsardzes centru sadarbības līgumu. 

2. Pilnvarot Babītes vidusskolas, Mārupes Valsts ģimnāzijas, Mārupes pamatskolas un 

Jaunmārupes pamatskolas direktorus parakstīt sadarbības līgumu. 

3. Uzdot pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei veikt lēmuma izpildes 

kontroli. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.35 

Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Plkst.13:36 deputāts V.Kārkliņš iziet no sēžu zāles 

un turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.15/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā " 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.15/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā " publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Saistošie noteikumi Nr.15/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā " stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lp. 

 

Nr.36 

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

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

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 3:13:45 -3:24:28 (A.Ence, M.Bojārs, A.Puide) 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

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

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2022 „Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 

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

pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”, 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”. 
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4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.37 

Par konkursa nolikuma “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” 

apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

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

 

1. Apstiprināt konkursa nolikumu “Par bezmaksas mācībām Latvijas Starptautiskajā skolā” 

saskaņā ar pielikumu. 

2. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes izglītības darba speciālisti Ilzi 

Priževoiti dalībai Latvijas Starptautiskās skolas izveidotās komisijas sastāvā. 

3. Informāciju par konkursu publicēt vietējā laikrakstā „Mārupes Vēstis” un tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

  

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.38 

Par novada ģerboņa izstrādes kārtību un darba grupas izveidošanu 

Ziņo Elīna Brigmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

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

 

1. Apstiprināt ģerboņa izstrādes kārtību. (1.pielikums “Ģerboņa izstrādes kārtība”). 

2. Izveidot ģerboņa izstrādes darba grupu šādā sastāvā: 

2.1. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere; 

2.2. Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas vizuālās mākslas pedagogs Rēzija Adītāja;  

2.3. Mārupes Kultūras nama vadītāja Ira Dūduma; 

2.4.  Babītes Kultūrizglītības centra vadītāja Biruta Grīnfelde; 

2.5. Mārupes novada pašvaldības domes deputāte Ilze Bērziņa; 

2.6.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane;  

2.7. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas Vizuālās identitātes speciālists Sandis Zolts;  

2.8. Dienas centra “Švarcenieki” sociālā audzinātāja Elīna Alka - Rikmane. 
 

     Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 
 

Nr.39 

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu zemes gabalā ar 

kadastra numuru 80480070151 „Bejas”, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Laura Cine 

N.Orleāns interesējas, vai tad tur nemainās zemes nodoklis? 

http://www.marupe.lv/
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A.Puide norāda, ka visa teritorija ir komerczona. 

J.Buza papildina, ka novietne paredzētas tikai uz vasaras sezonu. 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 3 (Līga 

Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Saskaņot SIA „ZT BENING”, reģistrācijas Nr.40103692757, Mazcenu aleja 25-1, 

Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecību vasaras kafejnīcā zemes gabalā ar kadastra numuru 80480070151 

„Bejas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, laika periodā no 2022.gada 15.maija līdz 

2022.gada 15.oktobrim. 

2. 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.40 

Par grozījumiem Mārupes novada Būvvaldes amatu sarakstā  

Ziņo Kristaps Ločs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

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

 

1. Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmuma Nr.43, sēdes 

protokola Nr.9, apstiprinātajā Mārupes novada Būvvaldes nolikuma pielikumā Nr.2 

“Mārupes novada Būvvaldes amata vietu saraksts” veikt šādus grozījumus: 

1.1. Izveidot jaunu amata vietu – būvinspektora palīgs, (profesijas kods 2422 55) 

51.amatu saime, III līmenis, 10.mēnešalgu grupa (vienai slodzei mēnešalga ne 

vairāk kā 1287.00 EUR). 

1.2. Likvidēt amata vietu inženierkomunikāciju piesaistes inženieris. 

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

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Mārupes novada Būvvaldes 

nolikuma 2.pielikumu. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Plkst.13:55 tiek izsludināts pārtraukums uz 10 min. 

Plkst.14:05 tiek turpināta domes sēde. 
 

Nr.41 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2021.gada 27.jūlija būvatļaujas Nr.BIS-BL-421339-

4742 „Rindu mājas jaunbūve Kantora ielā 115” un 2021.gada 27.jūlija būvatļaujas 

Nr.BIS-BL-398015-4699 „Rindu mājas jaunbūve Kantora ielā 117” apstrīdēšanas 

iesniegumu  

Ziņo Laura Cine 

Plkst.14:05 deputāts V.Kārkliņš atgriežas sēžu zālē 

un piedalās turpmākajā balsojumā. 

Sēdes audio ieraksts 3:30:54-3:41:56 (N.Orleāns, A.Ence, A.Osītis, I.Bērziņa A.Puide, 

J.Kazaks, L.Cine, G.Ruskis) 
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Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, 

Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 7 (Ivars Punculis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Jānis 

Kazaks, Aivars Osītis, Normunds Orleāns, Valdis Kārkliņš),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atteikt atjaunot nokavēto procesuālo termiņu Mārupes novada Būvvaldes 2021.gada 

27.jūlija būvatļaujas Nr.BIS-BL-421339-4742 „Rindu mājas jaunbūve Kantora ielā 115” 

un 2021.gada 27.jūlija būvatļaujas Nr.BIS-BL-398015-4699 „Rindu mājas jaunbūve 

Kantora ielā 117” apstrīdēšanai. 

2. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 48.panta trešo daļu šo lēmumu viena mēneša 

laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 
 

Nr.42 

Par automašīnu pārdošanas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt vieglo pasažieru automašīnu Volvo S60 ar valsts reģistrācijas Nr. KB 7176, 

pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli E-izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv/.  

2. Noteikt, ka vieglās pasažieru automašīnas Volvo S60 ar valsts reģistrācijas Nr. KB 7176, 

nosacītā izsoles sākuma cena ir 1672,60 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit divi 

euro, 60 centi). 

3. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Volvo S60 ar 

valsts reģistrācijas Nr. KB 7176 izsoles noteikumus (skat. pielikums).  

4. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – Kristaps Ločs; 

komisijas loceklis – Iveta Ruģele; 

komisijas loceklis – Dāvids Valters. 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10 (desmit) dienu laikā no 

šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo personu, Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektoru Kristapu Loču.  

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 9 (deviņām) lp. 

 

Nr.43 

Par privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem 

pakalpojumiem 

Ziņo Linda Liepiņa 

A.Ence informē, ka šorīt ir saņemta vēstule no S.Bartuševičas ar lūgumu neizņemt ārā punktu, 

kas bija 6.6. – ka atbrīvoti no līdzmaksājuma darbinieku bērni un punkts, ka nodarbojas divās 

https://izsoles.ta.gov.lv/
http://www.marupe.lv/
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interešu izglītības programmās. Bet mums ir šāds Finanšu komitejas atzinums. Tas ir 

informācijai. 

Sēdes audio ieraksts 3:44:34-3:47:55 (A.Ence, A.Puide, G.Ruskis) 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt šādu privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa (turpmāk  - 

Sporta komplekss) sniegtajiem maksas pakalpojumiem:  

1.1. Futbola interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendāra mēnesī; 

1.2. Basketbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendāra mēnesī; 

1.3. Pludmales volejbola interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% 

apmērā vienam audzēknim kalendāra mēnesī; 

1.4. Florbola interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR +PVN 21% apmērā  

vienam audzēknim kalendāra mēnesī; 

1.5. Triatlona interešu izglītības apakšprogrammā - 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendāra mēnesī; 

1.6. Peldēšanas interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR + PVN21% apmērā 

vienam audzēknim kalendāra mēnesī; 

1.7. Regbija interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR + PVN 21% apmērā 

vienam audzēknim kalendāra mēnesī. 

2. Līdzmaksājums tiek veikts kārtībā, kāda tiek atrunāta atsevišķā līgumā, kuru slēdz Sporta 

komplekss un audzēkņa likumiskais pārstāvis vai audzēknis (kurš sasniedzis 18 gadu 

vecumu). 

3. Līdzmaksājums tiek piemērots laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību 

gada 31.maijam, neatkarīgi no tā, kad ir noslēgts līgums ar Sporta kompleksu, ja 

audzēknis ir uzsācis apmeklēt nodarbības pirms mācību gada 1.oktobra. Ja audzēknis ir 

uzņemts kādā 1.punktā minētajā izglītības apakšprogrammā pēc mācību gada 1.oktobra, 

līdzmaksājums par mēnesi, kurā notika uzņemšana, tiek aprēķināts proporcionāli 

pilnajām kalendārajām nedēļām, sākot ar uzņemšanas datumu. 

4. Līdzmaksājums ir aprēķināms kā nedalīta mēneša abonementa maksa 3.punkta pirmajā 

teikumā norādītajā laika periodā, nav pieļaujama līdzmaksājuma dalīšana proporcionāli 

faktiskam apmeklējumam pa dienām, izņemot 3.punkta otrajā teikumā un 5.punktā 

paredzētos gadījumus. 

5. Līdzmaksājums tiek pārrēķināts nākamajam mēnesim, par kuru norēķins nav bijis veikts, 

ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības ne mazāk kā divas pilnas kalendārās nedēļas 

slimības dēļ un pirmajā apmeklējuma dienā pēc pārtraukuma ir iesniedzis ārsta izziņu 

papīra vai elektroniskā veidā.  

6. Atbrīvot no lēmuma 1.punktā noteiktā pienākuma veikt līdzmaksājumu: 

6.1. Trūcīgas un maznodrošinātas personas; 

6.2. Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus; 

6.3. Sporta kompleksa audzēkņus, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas 

jauniešu izlases komandas (sākot no U14) kandidāti, pamatojoties uz attiecīgas 

Latvijas Republikā atzītās sporta federācijas izziņu; 

6.4. Bērnus invalīdus; 

6.5. Audzēkņus no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāki bērni, ja ir uzrādīta 3 + Ģimenes karte, 

kurā ir ierakstīts attiecīgs audzēknis; 

7. Samazināt lēmuma 1.punktā noteikto līdzmaksājumu par 50% - audzēknim, kura brālis 

vai māsa apgūst vismaz vienu 1.punktā minēto interešu izglītības apakšprogrammu 



81 

 

Sporta kompleksā, maksājot par pakalpojumu 1.punktā apstiprināto līdzmaksājumu  pilnā 

apmērā; 

8. Lai saņemtu atbrīvojumu (6.punkts) vai atvieglojumu (7.punkts), audzēknim vai viņa 

likumiskajam pārstāvim ir jāiesniedz Sporta kompleksā rakstisks iesniegums, pievienojot 

iesniegumā norādīta atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanu apliecinošu dokumentu. 

Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas fakta apliecināšana ir Sporta kompleksa 

kompetencē vai šo faktu apliecinošā dokumenta izdēvējiestāde ir kāda cita Mārupes 

novada pašvaldības dibinātā iestāde vai tās struktūrvienība, iesniegumā atsevišķi ir 

norādāms šis apstāklis un pats dokuments nav pievienojams. Ja atvieglojuma vai 

atbrīvojuma piešķiršanas pamats ir radies pēc līguma noslēgšanas ar Sporta kompleksu, 

tai skaitā ir iesniegts atvieglojuma vai atbrīvojuma piešķiršanu pamatojošs dokuments, 

kura iesniegšanas pienākums gulstas uz audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi, 

atvieglojumu vai atbrīvojumu piemēro ar nākamo mēnesi pēc attiecīga pamata rašanās 

brīža vai to pamatojoša dokumenta iesniegšanas brīža, veicot atbilstošus grozījumus 

noslēgtajā līgumā.  

9. Līgums tiek noslēgts uz katra mācību gada periodu no 1.oktobra līdz  31.maijam. 

10. Līgums ar personām, kuras iepriekšējā mācību gadā nodarbības apmeklēja neregulāri, kā 

arī ar personām, kuras ar Sporta kompleksa lēmumu tika atskaitītas no interešu izglītības 

programmas apguves, noslēdz tikai tad, ja uz 1.oktobri izvēlētajā apakšprogrammā ir 

vakanta vieta. 

11. Līgums netiek noslēgts vai pagarināts līguma darbības periods, ja nav saņemts iesniegums 

un iesniegta ģimenes ārsta zīme vai sporta ārsta izziņa. 

12. Līgums netiek noslēgts ar personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret Sporta 

kompleksu. 

13. Personai netiek atļauts apgūt interešu izglītības programmu, ja nav veikts līdzmaksājums.  

14. Līdzmaksājuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Sporta komplekss. 

15. Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.44 

Par finansējuma piešķiršanu Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei liepu 

vainagošanai pie Piņķu sv. Jāņa baznīcas 

Ziņo Jānis Buza 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei, reģistrācijas Nr.90000660517, 

juridiskā adrese Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV–2107, 

budžeta finanšu līdzekļus 1690,07 EUR (viens tūkstotis seši simti deviņdesmit euro, 07 

centi), t.sk. PVN 21% apmērā Projekta realizācijai 2022.gadā.  

2. Budžeta finanšu līdzekļus Projekta realizācijai izmaksāt no Babītes Kultūras izglītības 

centra budžeta, pārskaitot tos uz Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskās draudzes rēķinā 

norādīto kontu pēc Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes apstiprinātas 

atskaites par Projekta realizāciju iesniegšanas Pašvaldībā. 

3. Pēc Projekta realizēšanas pabeigšanas Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei 

iesniegt Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei detalizētu rakstveida atskaiti par 

veiktajiem darbiem, norādot darbaspēka, materiālu un mehānismu izmaksas un nodokļu 

sadalījumu, atskaitei pievienojot fotogrāfijas, maksājumus apliecinošo dokumentu 
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uzskaitījumu, kā arī finansējuma izlietojuma rezultātā sagatavoto dokumentāciju (ja tāda 

ir sagatavota) vienā eksemplārā. 

4. Noteikt, ka par lēmuma uzraudzību un izpildi ir atbildīga Mārupes novada Pašvaldības 

īpašumu pārvalde.  

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.45 

Par Mārupes novada domes lēmuma “Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā 

esošajiem dzīvokļiem”  un Babītes novada pašvaldības domes lēmumu “Par dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu Babītes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošajām dzīvojamām telpām” atcelšanu 

Ziņo Jānis Buza 

Plkst.14:29 deputāts A.Osītis iziet no sēžu zāles 

un turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

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

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

Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj: 

 

1. Atcelt Mārupes novada domes 22.12.2020 lēmumu Nr.39 (protokols Nr.22) “Par īres 

maksas noteikšanu pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem”. 

2. Atcelt Babītes novada pašvaldības domes 28.05.2014. lēmumu Nr.45 (protokols Nr.6) 

“Par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Babītes novada pašvaldības īpašumā vai 

valdījumā esošajām dzīvojamām telpām”. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.46 

Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

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

Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj: 

 

1. Atbrīvot Ukrainas civiliedzīvotāju bērnus no privātpersonu līdzmaksājuma par Mārupes 

Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem, uzrādot bērna vai viņa likumiskā pārstāvja 

personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs. 

2. Nodrošināt Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu bezmaksas ēdināšanu Mārupes novada 

pašvaldības un privātajās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs. 

3. Lēmuma 1. un 2.punktā noteiktais atbalsts tiek sniegts līdz 90 dienām no Ukrainas 

civiliedzīvotāja reģistrācijas brīža pašvaldības civilās aizsardzības komisijas reģistrā.   

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.  
 

     Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.47 

Par nekustamā īpašuma “Āriņi”, Klīvēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. 8048 013 0059,  nomu 

Ziņo Dāvids Valters 

Plkst.14:31 deputāts A.Osītis atgriežas sēžu zālē 

un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Iznomāt pašvaldības nekustamo īpašumu “Āriņi”, Klīvēs, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. 8048 013 0059, kas sastāv no zemes vienības 1,5 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8048 013 0059, uz 5 gadiem, bez apbūves tiesībām. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma nomas 

maksu piecu gadu nomas periodam, pieaicinot neatkarīgu sertificētu vērtētāju. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.48 

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

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

Ziņo Jānis Buza 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2022 “Par grozījumiem Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Mārupes 

novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt  zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

     Lēmums protokola pielikumā uz 4 (čerām) lp. 

 

Nr.49 

Par izmaiņām Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju  

privatizācijas komisijas sastāvā 

Ziņo Jānis Buza 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Atbrīvot no Mārupes novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 

locekļa amata Gunitu Snipki, personas kods ______. 

2. Apstiprināt  Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes Nekustamo īpašumu 

pārvaldnieku Ivetu Ruģeli, personas kods ______, par Mārupes novada pašvaldības 

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekli. 

3. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

4. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” noteiktajā kārtībā informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem valsts 

amatpersonu sarakstā. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.50 

Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

izmaiņām un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo Jānis Buza 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. No Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva atbrīvot 

sekojošus komisijas locekļus: 

1.1. Aiju Briedi – iepriekš Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas priekšnieka vietniece; 

1.2. Jāni Vaisūnu – iepriekš Mārupes pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks; 

1.3. Andu Ozoliņu-  Mārupes novada pašvaldības izglītības darba speciāliste. 

2. Apstiprināt par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

locekļiem: 

2.1. Jevgeniju Tjarvi - Valsts policijas Rīgas Reģiona pārvaldes Olaines iecirkņa 

Kārtības policijas nodaļas priekšnieks; 

2.2. Kasparu Platnieku  - Mārupess pašvaldības policijas vecākais inspektors; 

2.3. Ināru Ļebedeku – Mārupes sociāla dienesta vadītāja vietniece. 

3. Mārupes novada pašvaldības Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu paziņot atbrīvotajiem un ieceltajiem komisijas locekļiem. 

4. Apstiprināt Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumu (Pielikumā). 

5. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lp. 

 

Nr.51  

Par Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto  

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

Ziņo Jānis Buza 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Noteikt maksu par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojuma  sniegšanu 

Mārupes  novada Dzimtsarakstu nodaļā: 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids 

Mēr-

vienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

Piezīmes 

1. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls noformējums  
1 

laulība 
22.31 4.69 27.00 

Ja vismaz viens 

laulības 

pieteicējs ir 

deklarējis 

dzīves vietu 

Mārupes 

novadā 

2. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls  noformējums  
1 

laulība 

 

26.45 
5.55 32.00 

Ja neviens no 

laulības 

pieteicējiem nav 

deklarējis 

dzīves vietu 

Mārupes 

novadā  

3. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls noformējums ar 

pianista pakalpojumu 

1 

laulība 
59.50 12.50 72.00 

Ja vismaz viens 

laulības 

pieteicējs ir 

deklarējis 

dzīves vietu 

Mārupes 

novadā 

4. Svinīgas laulības reģistrācija 

ceremonijas sagatavošana un 

vadīšana, telpas noformējums 

un muzikāls  noformējums ar 

pianista pakalpojumu 

1 

laulība 
71.07 14.93 86.00 

Ja neviens no 

laulības 

pieteicējiem nav 

deklarējis 

dzīves vietu 

Mārupes 

novadā 

5. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšanā citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate. Nokļūšanu uz laulības 

ceremonijas vietu un atpakaļ 

nodrošina laulības iesniedzēji. 

Dokumentu nogādāšana. 

1 

laulība 
171.07 35.93 207.00 

Ja vismaz viens 

laulības 

pieteicējs ir 

deklarējis 

dzīves vietu 

Mārupes 

novadā 

6. Svinīgas laulības reģistrācijas 

ceremonijas vadīšanā citā 

piemērotā laulības reģistrācijas 

vietā. Ceremonijas vietas 

apskate. Nokļūšanu uz laulības 

ceremonijas vietu un atpakaļ 

nodrošina  laulības iesniedzēji. 

Dokumentu nogādāšana. 

1 

laulība 
204.96 43.04 248.00 

Ja neviens no 

laulības 

pieteicējiem nav 

deklarējis 

dzīves vietu 

Mārupes 

novadā 

Piezīme. 
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Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro samazināto 

nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un piezīmēs norāda 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu. 

 

2. Noteikt, ka laulības reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļas telpās, bez svinīgas laulību 

ceremonijas, ir bez maksas.  

3. Iekasētos līdzekļus par maksas pakalpojumiem ieskaitīt Mārupes novada pašvaldības 

budžetā. 

4. Maksa  par pakalpojumu pilnā apmērā samaksājama ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas 

pirms laulības ceremonijas veikšanas. 

5. Pakalpojumu maksā nav iekļauta  Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumu 

Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” noteiktā 

valsts  nodeva.  

6. Atcelt Mārupes novada domes 2017.gada 20.decembra lēmumu Nr.17 “Par Mārupes 

novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr. 10, pielik.Nr.17). 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 10 (desmit) lp. 

 

 

Nr.52 

Par Mārupes novada pašvaldības mantas pārņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “BABĪTES SILTUMS” 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izbeigt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 

40003145751, turējuma tiesības uz pārvaldījumā nodotajiem pašvaldības īpašumā 

esošajiem nekustamajiem īpašumiem atbilstoši “Pārvaldīšanā nododamo nekustamo 

īpašumu objektu sarakstam” (skat. pielikums). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Īpašumu pārvaldes vadītājai ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu pieņemt lēmuma pielikumā norādītos nekustamos īpašumus un ar tiem 

saistīto dokumentāciju par nodibinātajām nomas tiesībām ar trešajām personām. 

3. Uzlikt par pienākumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” veikt 

sniegto apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu parādu piedziņu no pielikumā 

norādīto nekustamo īpašumu nomniekiem, par laika periodu līdz attiecīgo pieņemšanas – 

nodošanas aktu parakstīšanas. 

4. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “BABĪTES SILTUMS” uz e-pasta adresi: info@babitessiltums.lv.  

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

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

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

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 
 

Nr.53 

Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu 

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

Ziņo Jānis Buza 

http://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
mailto:info@babitessiltums.lv
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Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris 

Puide, Jānis Kazaks, Aivars Osītis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

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

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

vajadzībām bez apbūves tiesībām.  

2. Apstiprināt atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cenu 960 euro (deviņi simti 

sešdesmit euro) gadā, bez pievienotās vērtības nodokļa. 

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

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

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

pielikumu. 

4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

Komisijas locekļi:  

Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele. 

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Baiba Baltiņa. 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un sociālā tīmekļa vietnē Facebook. 

        

     Lēmums protokola pielikumā uz 11 (vienpadsmit) lp. 
 

Nr.54 

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

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

Ziņo Jānis Buza 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris 

Puide, Jānis Kazaks, Aivars Osītis, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

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

platībā (kadastra apzīmējums 8076 011 0727) lauksaimniecības vajadzībām.  

2. Apstiprināt atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cenu 3520,00 euro (trīs tūkstoši pieci 

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

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

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

4. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

Komisijas locekļi:  

Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele. 

Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Baiba Baltiņa. 

http://www.marupe.lv/
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5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un sociālā tīmekļa vietnē Facebook . 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 11 (vienpadsmit) lp. 

 

Nr.55 

Par atvaļinājuma pabalsta piešķiršanu izglītības iestāžu vadītājiem  

Ziņo Kristaps Ločs 

Sēdes audio ieraksts 3:58:07-4:07:12 (A.Puide, A.Ence, K.Ločs) 

 

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

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

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, 

Jānis Kazaks), (Jānis Lagzdkalns, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izglītības iestāžu vadītājiem: 

 

Mārupes Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Lagzdkalnam; 

Mārupes pamatskolas direktorei Sigitai Sakovičai; 

Mārupes novada Skultes sākumskolas direktorei Gaļinai Grizānei; 

Jaunmārupes pamatskolas direktorei Ivetai Timulei; 

Babītes vidusskolas direktorei Ilzei Rozenbergai; 

Salas sākumskolas direktorei Nensijai Priedītei; 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas direktorei Dacei Štrodahai; 

Babītes Mūzikas skolas direktorei Initai Pūķei 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” vadītājai Birutai Antonevičai; 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” vadītājai Ivetai Jirgensonei; 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” vadītājai Ilzei Celmai; 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītājai Inesei Šīmanei; 

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” vadītājai Ingai Erdmanei-Hermanei; 

Babītes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Ingrīdai Dzelzkalējai 

 

piešķirt  atvaļinājuma pabalstu 50%  (piecdesmit  procentu) apmērā  no mēnešalgas, 

2022.gadā aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā. Atvaļinājuma pabalstu piešķirt 

aizejot atvaļinājumā, kas nav īsāks par divām  kalendāra nedēļām. 

2. Atvaļinājuma pabalsts netiek pārcelts uz nākamo kalendāra gadu, un, izbeidzot darba 

tiesiskās attiecības, tas netiek atlīdzināts. Atvaļinājuma pabalstu ir tiesības saņemt tikai 

vienu reizi kalendāra gadā, un tas nav tieši saistāms ar darba periodu, par kuru tiek 

piešķirts ikgadējais atvaļinājums. 

3. Lēmums ir spēkā no tā parakstīšanas brīža līdz 2022.gada 31.decembrim. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.56 

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.18/2022 "Par kārtību, 

kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi  

Mārupes novadā" apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis 

http://www.marupe.lv/
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Kazaks), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 

(Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2022 "Par kārtību, kādā tiek organizēti 

centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā" (skat. pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.18/2022 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā" un to paskaidrojuma rakstu triju darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

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

publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 10 (desmit) lp. 

 

Nr.57 

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

noteikumos Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas 

kārtība Mārupes novadā” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2022 „Par grozījumiem  Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.16/2021 

“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” 

saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

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

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtais lēmumprojekts:  

 

Nr.58 

Par ēdināšanas pakalpojuma cenas palielināšanu 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai 

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Deputāti savstarpēji vienojas, ka lēmuma lemjošā daļa tiek papildināta ar punktu, kurā 

norādīts, ka finansējums tiek piešķirts no pašvaldības izglītības iestāžu budžetiem. 

Sēdes audio ieraksts 4:10:11 -4:18:55 (N.Orleāns, A.Ence, M.Bojārs, A.Puide) 

 

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

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

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

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

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Palielināt pašvaldības dotāciju Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestažu 

1.-4.klases izglītojamo ēdināšanai par 0,30 euro dienā, no 2022.gada 1.aprīļa līdz 

31.maijam. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai nodrošināt attiecīgu vienošanos 

sagatavošanu pie noslēgtajiem līgumiem par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu 

Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. 

3. Lēmuma 1.punktā noteikto dotācijas palielinājumu segt no Mārupes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu budžetiem. 

4. Lēmuma izpildes kontroli nodrošināt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

     Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.15:00. 

 

Pielikumā apstiprināti 107 (viens simts septiņi) pašvaldības domes  lēmumi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:               /paraksts/        Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre      /paraksts/        Kristīne Štrāla 

                                                                       

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 4.aprīlī 
 


