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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.7 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                             2022.gada 27.aprīlī 

 

Sēde sasaukta plkst.10:00, atklāta plkst.10.00 

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Sēdē piedalās deputāti: Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Oļegs Sorokins -  komandējums Vācijā; 

Normunds Orleāns -  tiešie darba pienākumi; 

Nikolajs Antipenko  - slimības dēļ. 

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Juridiskās nodaļas vadītāja p.i., jurists Jānis Buza,  

juristi Dāvids Valters, Linda Liepiņa, Laura Cine,  

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

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

Attīstības un plānošanas nodaļas zemes ierīcības speciāliste Lauma Erdmane, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, 

Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons. 

 

Sēdi protokolē 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Informācijai: 

• Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes ziņojums  par 

notikušajām aktivitātēm aprīlī. 

• Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieka Jura Jēkabsona atskaite par Mārupes 

novada Pašvaldības policijas darbu par laika periodu 28.03.2022. - 21.04.2022. 
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Domes priekšsēdētājs lūdz  no sēdes darba kārtības izslēgt  lēmumprojektu Nr. 41 “Par 

Mārupes novada pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu” un  papildināt domes 

priekšsēdētāja jautājumus,  pievienojot lēmumu Nr. 47  “Par naudas balvas piešķiršanu”. 

Deputāti piekrīt domes priekšsēdētāja izteiktajam priekšlikumam.  

 

Notiek  deputātu balsojums. 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris 

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

Kazaks), (Oļegs Sorokins, Nikolajs Antipenko, Normunds Orleāns  attaisnojošu iemeslu dēļ 

domes sēdē nepiedalās),  „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

Izslēgt  lēmumprojektu Nr. 41 “Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada pārskata 

apstiprināšanu” no darba kārtības  

un   

papildināt domes priekšsēdētāja jautājumus,  pievienojot  darba kārtībai lēmumu Nr.47  

“Par naudas balvas piešķiršanu”. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam I-35 Ceriņu iela, Babītē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480040705). 

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” un Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta 

lēmuma Nr.1.2 atcelšanu. 

3. Par ielu nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamo īpašumu 

“Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, un “Laimeskrasti”, kadastra Nr. 8088 005 0035,  

detālplānojuma teritorijā, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. 

4. Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu (8 gab.) 

5. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības  domes 2022.gada 30.marta lēmumā 

Nr.1.3  “Par ielas nodibināšanu, 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”. 

6. Par zemes vienību Strautmaļu iela 4 (kadastra apzīmējums 8048 007 0824), Strautmaļu 

iela 6 (kadastra apzīmējms 8048 007 0013 ), “Mežrūķi” (kadastra apzīmējums 8048 007 

0138) un “Varavīksnes” (kadastra apzīmējums 8048 007 0203), Dzilnuciems,  Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, apvienošanu, lietošanas mērķu noteikšanu un adreses 

likvidēšanu. 

7. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

8. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Purviņi” 

(kadastra Nr. 8088 005 0275), Salas pagastā, Mārupes novadā. 

10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 004 0385 un adreses piešķiršanu “Irbes”, Pērnciemā, Salas pagastā, Mārupes 

novadā. 
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11. Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu nekustamajam īpašumam 

“Silpap_Skreijas”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra  

Nr.8048 007 0100). 

12. Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 

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

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

un Saistošo noteikumu Nr.20/2022 apstiprināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760060096), 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu 

apstiprināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma “Beikas” (kadastra Nr. 8048 007 0104), Skārduciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai. 

15. Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0212, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

16. Par nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas, Mežārēs, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai. 

17. Par nekustamā īpašuma Liliju iela 109, Mārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 003 0282) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

18. Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam izstrādi.  

19. Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta-Babīte. 

 

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

20. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (3 gab.). 

21. Par sporta aktivitāšu organizēšanu. 

22. Par  nolikuma “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu sporta un 

veselīga dzīvesveida veicināšanai” apstiprināšanu. 

23. Par Mārupes novada domes 2014.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12/2014 “Par 

atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida 

veicināšanai Mārupes novadā” atcelšanu. 

24. Par saistošo noteikumu  Nr.22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski 

nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

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

jautājumu risināšana un iekļaušanu palīdzības reģistrā. 

26. Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2022.gadā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

27. Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma 

– zemes gabala Mazcenu alejā 13, Jaunmārupē, Mārupes novads, ar  kadastra  

Nr.8076 011 0591, 0,4445 ha platībā, atsavināšanas cenas apstiprināšanu. 

28. Par Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skultes iela 15-1, Skulte, 

Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 3531, tirgus nomas maksas un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu. 

29. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, Salas pagastā, Mārupes 

novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

30. Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8088 005 0536, Spuņciemā, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, cenas apstiprināšanu un atsavināšanu. 
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31. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību 

organizēšanai Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā 

dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

32. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja komandām. 

33. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumā Nr.22 “Par 

privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem” (protokols Nr.15). 

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

projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu. 

35. Par Mārupes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas 2022. – 

2024.gadam apstiprināšanu. 

36. Par galvojuma sniegšanu SIA  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam 

Tīraines ciema Mārupes pagastā, Mārupes novadā katlu mājas rekonstrukcijai/ jaunas 

piegādei un uzstādīšanai. 

37. Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 17.marta lēmuma Nr.______ „Par atteikumu 

izdot būvatļauju 8 savrupmāju jaunbūvēm zemesgabalā ,,Caunas”, Babītes pagasts, 

Mārupes novads” apstrīdēšanas iesniegumu. 

38. Par Mārupes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības kārtības 

apstiprināšanu. 

39. Par zemes nodošanu biedrībai īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā sacensību rīkošanai. 

40. Par saistošo noteikumu  Nr.23/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 

2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu. 

41. Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

42. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu zemes gabalā ar 

kadastra numuru 80480030155 Rīgas ielā 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

43. Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

44. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (2 gab.). 

45. Par ziedojuma pieņemšanu no SIA “Vastint Latvia”, Reģ.Nr.40003647511. 

46. Par eksperimentāla maršruta Nr. 5381 Rīga – Mārupe (Malduguņu iela) apstiprināšanu 

uz 4 mēnešiem un zaudējumu kompensēšanu. 

47. Par naudas balvas piešķiršanu. 

 

Deputātu balsojums par darba kārtību kopumā. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris 

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

Kazaks), (Oļegs Sorokins, Nikolajs Antipenko, Normunds Orleāns  attaisnojošu iemeslu dēļ 

domes sēdē nepiedalās),  „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

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

Nr.1 

Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam I-35 Ceriņu iela, Babītē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80480040705) 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 novadā, Babītes pagastā, Babītes ciema teritorijā ielu ar nosaukumu 

Cīravas iela (posmā no Liepu alejas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80480040451) 0,28 km garumā. 

2. Mainīt nekustamajam īpašumam I-35 Ceriņu iela, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes 

novads (kadastra Nr. 8048 004 0705) nosaukumu uz I-35 Cīravas ielu, Babīte, Babītes 

pagasts,  Mārupes novads.  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.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” un Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta 

lēmuma Nr.1.2. atcelšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmumu Nr.1.2. 

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

nosaukumu Andra iela  (posmā no Vīkuļu ceļa C-14 līdz detālplānojumā projektētai ielai 

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

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

nosaukumu Lijas iela  (posmā no Ilvas ielas līdz Andra ielai) 0,123 km garumā un 12 m 

platumā, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

4.  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: 
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Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses 

pieraksta formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 
objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 
paredzēta zemes 

vienība un telpu 

grupa) 

Adresācij
as objekta 

un, ja 

nepiecieš
ams, ar to 

funkcio-

nāli 
saistīto 

objektu 

kadastra 
apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 
objekta 

esošā 

adrese, ja 
tāda ir 

Esošā 
adresā-

cijas 

objekta 
kods 

adrešu 

klasifi-
katorā, 

ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 
ar to 

funkcionāli 

saistīto 
objektu 

jaunais 

kadastra 
apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita informācija, ja tāda ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir  

 

Nekustamā 
īpašuma 

lietošanas 

mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra iela 3, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā projektētā 

zemes vienība “Nr.65” 

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.45” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra iela 9, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā projektētā 

zemes vienība “Nr.62” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra iela 13, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

 

Detālplānojumā projektētā 

zemes vienība “Nr.60” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Andra 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 

 

   

Lijas 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 

 

   

Lijas iela 2, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā projektētā 

zemes vienība “Nr.48” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Lijas 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 

 

   

Lijas iela 4, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

 

Detālplānojumā projektētā 

zemes vienība “Nr.49” 

individuālo 

dzīvojamo 

māju apbūves 

zeme (kods 

0601) 

5. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.67, piešķirt nosaukumu Andra iela, 

platība – 0,6387 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (kods 1101) 

0,6083 ha platībā un 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) 0,0304 ha platībā. 

6. Atlikušajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0545, saglabāt nekustamā 

īpašuma nosaukumu “Vējgrieži” un zemes vienības adresi “Vējavas”, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads, un visā atlikušajā platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0600). 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai un īpašniekam piecu darbdienu laikā pēc 

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

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

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

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lp. 

 

Nr.3 

Par ielu nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamo īpašumu 

“Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, un “Laimeskrasti”, kadastra Nr. 8088 005 0035,  

detālplānojuma teritorijā, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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, Salas pagasta, Spuņciema ciema teritorijā sekojošu ielu 

piešķirot nosaukumu Katrīnas iela (Detālplānojumā projektētā zemes vienība “Nr.17”, 

posmā no Dambja ceļa (zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 008 0429) līdz 

Detālplānojumā projektētai zemes vienībai Nr.15) 0,304 km garumā un 12 m platumā, 

saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

2. Izveidot Mārupes novada, Salas pagasta, Spuņciema ciema teritorijā sekojošu ielu 

piešķirot nosaukumu Lauru iela (Detālplānojumā projektētā zemes vienība “Nr.18”, 

posmā no Dambja ceļa (zemes vienības kadastra apzīmējums 8088 008 0429) līdz 

Detālplānojumā projektētai zemes vienībai Nr.7) 0,246 km garumā un 12 m platumā, 

saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 
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3. Atļaut no nekustamo īpašumu “Katrīnas”, kadastra Nr. 8088 005 0232, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8088 005 0232 un “Laimeskrasti”, kadastra Nr. 8088 005 0035, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0035 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 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adres

ācijas 

objekt

a kods 

adreš

u 

klasifi

katorā

, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir  

 

Nekustamā 

īpašuma lietošanas 

mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dambja ceļš 28, 

Spuņciems, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088005

0773 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.8” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dambja ceļš 30, 

Spuņciems, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088005

0761 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dambja ceļš 32, 

Spuņciems, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088005

0762 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dambja ceļš 34, 

Spuņciems, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088005

0763 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Katrīnas iela 1, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0774 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.9” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Katrīnas iela 3, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0775 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.10” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

   

Katrīnas iela 5, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0770 
Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.13” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Katrīnas iela 7, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0771 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.15” 

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) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Katrīnas iela 6, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0776 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.14” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lauru iela 2, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0764 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.4” 

Ar maģistrālajām 

elektropārvades 

un sakaru līnijām 

un maģistrālajiem 

naftas, naftas 

produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un 

ūdens 

cauruļvadiem 

saistīto būvju, 

ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju 

apbūve (kods 

1201) 0,0808 ha 

platībā un 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

0,1692 ha platībā 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lauru iela 4, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0765 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lauru iela 6, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0766 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lauru iela 8, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0768 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.7” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lauru iela 5, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0769 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.12” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Lauru iela 7, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0768 Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.11” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Dambja ceļš A, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0777 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.16” 

Ar maģistrālajām 

elektropārvades 

un sakaru līnijām 

un maģistrālajiem 

naftas, naftas 

produktu, ķīmisko 

produktu, gāzes un 

ūdens 

cauruļvadiem 

saistīto būvju, 

ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju 

apbūve (kods 

1201)  

 

4. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.17, platība – 0,41 ha, kadastra 

apzīmējums 80880050778, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

5. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.18, platība – 0,35 ha, kadastra 

apzīmējums 80880050772, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

6. 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 3 (trim) lp. 

 

LĒMUMS Nr.4.1 

Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 2 (kadastra Nr. 8076 007 2045), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses/nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 2 (kadastra Nr. 80760072045), 

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

80760072045, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētai zemes vienībai atstāt spēkā esošo 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 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 2045 

Mazā 

Dravnieku iela 

2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105187982 

Mazā 

Dravnieku iela 

2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 3606 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 007 2045 

001 

Mazā 

Dravnieku iela 

2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105187982 

Mazā 

Dravnieku iela 

2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 2045 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 2045 

001 001 

Mazā 

Dravnieku iela 

2-1, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105187982 

Mazā 

Dravnieku iela 

2-1, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 2045 

001 001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 2045 

001 002 

Mazā 

Dravnieku iela 

2-2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105187982 

Mazā 

Dravnieku iela 

2-2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 2045 

001 002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3607  -  0,0530 ha 

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

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3608  -  0,0212 ha 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3606  -  0,1216 ha 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/105187982?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105187982?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105187982?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105187982?type=house
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6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3607  -  0,0530 ha 

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

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3608  -  0,0212 ha 

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

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

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 2 (divām) lp. 
 

Nr.4.2 

Par nekustamā īpašuma Mazā Dravnieku iela 12 (kadastra Nr. 8076 007 2050), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses/nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 12 (kadastra Nr. 80760072050), 

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

80760072050, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētai zemes vienībai atstāt spēkā esošo 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 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 2050 

Mazā 

Dravnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105188035 

Mazā 

Dravnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 3612 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/105188035?type=house
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esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 007 2050 

001 

Mazā 

Dravnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105188035 

Mazā 

Dravnieku iela 

12, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 2050 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 2050 

001 001 

Mazā 

Dravnieku iela 

12-1, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105188035 

Mazā 

Dravnieku iela 

12-1, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 2050 

001 001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 2050 

001 002 

Mazā 

Dravnieku iela 

12-2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105188035 

Mazā 

Dravnieku iela 

12-2, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 2050 

001 002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3613  -  0,0232 ha 

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

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3614  -  0,0567 ha 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3612  -  0,1257 ha 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3613  -  0,0232 ha 

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

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3614  -  0,0567ha platībā, 

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

nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

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 2 (divām) lp. 

 

Nr.4.3 

Par nekustamā īpašuma Boļi-1 (kadastra Nr. 8076 012 0225), Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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://www.kadastrs.lv/varis/105188035?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105188035?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105188035?type=house
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Boļi-1” (kadastra Nr. 80760120225), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760120225, zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Projektētām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - -  

“Boļi A”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 012 1028 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - -  

“Boļi B”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 012 1029 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1030  -  0,21 ha platībā, 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1028  lietošanas mērķus:  

neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0800) – 2,8666 ha platībā, 

un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLM kods 1101) - 0,6934 ha platībā; 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1029  lietošanas mērķus:  

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0600) – 4,8910 ha 

platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) - 0,7390 ha platībā; 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1030  -  0,2100 ha 

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

zemes nodalījuma joslā (NĪLM 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 2 (divām) lp. 
 

https://www.kadastrs.lv/varis/105188035?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105188035?type=house
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Nr.4.4 

Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela 18 (kadastra Nr. 8076 007 1271), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses/nosaukuma piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 Mēmeles iela 18 (kadastra Nr. 80760071271), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760071271, 

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētai zemes vienībai atstāt spēkā esošo 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 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 1271 

Mēmeles iela 

18, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103421326 

Mēmeles iela 

18, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 1271 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076 007 1271 

001 

Mēmeles iela 

18, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103421326 

Mēmeles iela 

18, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8076 007 1271 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3604  -  0,0234 ha 

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

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3605  -  0,0038 ha 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3603  -  0,1173 ha 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3604  -  0,0234 ha 

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

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

https://www.kadastrs.lv/varis/103421326?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103421326?type=house
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7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3605  -  0,0038 ha 

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

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

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 2 (divām) lp. 

 

Nr.4.5 

Par nekustamā īpašuma “Vizmas” (kadastra Nr. 8048 007 1160), Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 “Vizmas” (kadastra Nr. 8048 007 1160), Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0125, zemes ierīcības 

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

dabā). 

2. Projektētām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

viensēta 

 
8048 007 1160 

“Vizmas”, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

106855437 

“Vizmas”, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1228 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 
viensēta - - - 

“Vizmiņas”, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 007 1229 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1230  -  0,3772 ha 

platībā, nosaukumu Dimantu ceļš, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/106855437?type=house
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4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1228   -  16,4798 ha 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1229   -  2,2430 ha 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1230  -  0,3772 ha 

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

zemes nodalījuma joslā (NĪLM 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 2 (divām) lp. 

 

Nr.4.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Slēperi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0992, “Slēperi-2”, zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0991, “Dziļavoti”, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 0121, “Skroderu pļavas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 0989 un “Skroderu pļavas -2 “ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 

003 0990, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 sertificēta zemes ierīkotājas Andras Valaines (sertifikāta Nr.AA0032), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Slēperi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 0992, “Slēperi-2”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 0991, “Dziļavoti”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0121, 

“Skroderu pļavas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0989 un “Skroderu 

pļavas -2 “ zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0990, Piņķos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresāc

ijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifik

atorā, 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 

 

   
“Dziļavoti”, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048 003 1807 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

“Skroderu pļavas”, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048 003 1808  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

“Skroderu pļavas A”, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048 003 1809  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   
“Slēperi B”, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 
8048 003 1810  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   
“Slēperi”, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 
8048 003 1811  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

Adreses 

piešķiršana 
Ēka    

“Slēperi”, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 
8048 003 0030 001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

Adreses 

piešķiršana 
Ēka    

“Slēperi”, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 
8048 003 0030 002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1807, platība – 

10,0759 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1808, platība – 

26,0903 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 
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5. Projektētajai zemes vienībai Nr.3, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1809, platība – 

14,3377 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

6. Projektētajai zemes vienībai Nr.4, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1810, platība – 

9,6699 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

7. Projektētajai zemes vienībai Nr.5, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1811, platība – 

38,8418 ha, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

8. Projektētajai zemes vienībai Nr. 6, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1812, 0,7120 ha 

platībā, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu “Slēperi A” un visā platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

9. Projektētajai zemes vienībai Nr. 7, ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1813, 2,1343 ha 

platībā, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu “Dziļavoti A” un visā platībā noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

11. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam, projekta izstrādātājam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Nr.4.7 

Par nekustamā īpašuma “Noras” (kadastra Nr. 8048 004 1137), Babītē, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu, un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 “Noras” (kadastra Nr. 8048 004 1137), Babītē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0249, zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Projektētām zemes vienībām piešķirt adreses: 
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība  

- - - 

Cīravas iela 5, 

Babīte, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 004 1627 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Cīravas iela 3, 

Babīte, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

8048 004 1628 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1627   -  1,2 ha platībā, 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1628   -  1,3 ha platībā, 

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

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.4.8 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Draugi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0037, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 sertificēta zemes ierīkotāja Girta Rudzīša (sertifikāta Nr.AA0141), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Draugi”, kadastra Nr. 8048 004 0037, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0037, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

“Draugi”, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103044172 
“Draugi”, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048 004 1624 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   
“Zvani”, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 
8048 004 1625  

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1624, platība – 

0,2130 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2, ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1625, platība – 

0,1955 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 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 grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmumā  

Nr. 1.3  “Par ielas nodibināšanu, 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 
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Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Izdarīt šādus grozījumus Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmumā 

Nr.1.3 “Par ielas nodibināšanu, 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”: 

1.1. Papildināt lēmumu ar 4.punktu, izsakot to šādā redakcijā: 

“4. Atlikušajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Kraukļi”, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes novads un visā platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi - Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(kods 0101).” 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai, iesnieguma iesniedzējam un īpašniekam 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6 

Par zemes vienību Strautmaļu iela 4 (kadastra apzīmējums 8048 007 0824), Strautmaļu 

iela 6 (kadastra apzīmējms 8048 007 0013 ), “Mežrūķi” (kadastra apzīmējums  

8048 007 0138) un “Varavīksnes” (kadastra apzīmējums 8048 007 0203), Dzilnuciems,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā, apvienošanu, lietošanas mērķu noteikšanu  

un adreses likvidēšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 apvienot zemes vienības: Strautmaļu iela 4, kadastra apzīmējums 8048 007 0824, 

ar kopējo platību 0,3829 ha, Strautmaļu iela 6, kadastra apzīmējums 8048 007 0013, ar 

kopējo platību 0,1500 ha, “Mežrūķi”, kadastra apzīmējums 8048 007 0138, ar kopējo 

platību 0,2500 ha un “Varavīksnes”, kadastra apzīmējums 8048 007 0203, ar kopējo 

platību 1,6090 ha, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 2,3919 ha noteikt adresi: 
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048 007 0013 

Strautmaļu iela 

6, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

104414035   

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana 

esošās adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0203 

“Varavīksnes” 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

103052284   

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana   

esošās adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0138 

“Mežrūķi” 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

103048565   

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana   

esošās adreses 

likvidēšana 

 

ēka 
8048 007 0138 

001 

“Mežrūķi” 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

103048565   

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana   
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esošās adreses 

likvidēšana 

 

ēka 
8048 007 0138 

002 

“Mežrūķi” 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

103048565   

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana   

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048 007 0824 

Strautmaļu iela 

4, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

104414027 

Strautmaļu iela 

4, Dzilnuciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

Jaunizveidotā 

zemes vienība 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana 

adreses 

piešķiršana 
ēka 

8048 007 0138 

001 

Strautmaļu iela 

4, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

104414027 

Strautmaļu iela 

4, Dzilnuciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

Jaunizveidotā 

zemes vienība 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana 

adreses 

piešķiršana 
ēka 

8048 007 0138 

002 

Strautmaļu iela 

4, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

104414027 

Strautmaļu iela 

4, Dzilnuciems, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

Jaunizveidotā 

zemes vienība 

Zemes vienību ar 

kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070824, 

80480070013, 

80480070138, 

80480070203, 

apvienošana   

 

3. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Strautmaļu iela 4, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 2,3919 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  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) 1,6090 ha platībā, Neapgūta 

daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (kods 0700) 0,5329 ha platībā un Individuālo 

dzīvojamo māju apbūve (kods 0600) 0,2500 ha platībā. 

4. Apvienotajai zemes vienībai Strautmaļu ielā 4, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc apgrūtinājuma plāna 

izgatavošanas. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

iesnieguma iesniedzējam uz iesniegumā norādīto pasta adresi. 

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 2 (divām) lp. 
 

Nr.7 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Nekustamā īpašuma  Stīpnieku ceļš 9 (kadastra Nr. 80760030189) plānotajai  zemes 

vienībai “Nr.2”  - 0,2728 ha platībā, atstāt spēkā esošo 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 

esošās 

adreses 

saglabāšana  

 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 

 

80760030189 

 

 

Stīpnieku ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

103137190 

Stīpnieku 

ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

 
Detālplānojumā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030189001 

Stīpnieku ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

 

103137190 

Stīpnieku 

ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

80760030189001 
Detālplānojumā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030189002 

Stīpnieku ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

 

103137190 

Stīpnieku 

ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

80760030189002 
Detālplānojumā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

https://www.kadastrs.lv/varis/103137190?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103137190?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103137190?type=house
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esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030189003 

Stīpnieku ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

 

103137190 

Stīpnieku 

ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

80760030189003 
Detālplānojumā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030189004 

Stīpnieku ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

 

103137190 

Stīpnieku 

ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

80760030189004 
Detālplānojumā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030189006 

Stīpnieku ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

 

103137190 

Stīpnieku 

ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

80760030189006 
Detālplānojumā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 80760030189007 

Stīpnieku ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads  

 

103137190 

Stīpnieku 

ceļš 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads  

 

80760030189007 
Detālplānojumā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

2. Noteikt plānotajai zemes vienībai Nr.2 - 0,2728 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601)  

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.  

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.8 

Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma Lielā iela 30 (kadastra Nr. 80760032617) un 

nekustamā īpašuma Lielā iela 32 (kadastra Nr. 80760032619), Mārupē, Mārupes pagastā, 

https://www.kadastrs.lv/varis/103137190?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103137190?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103137190?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103137190?type=house
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Mārupes novadā, sastāvā esošās  zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80760032437 

un 80760032540. 

2. Apvienotajai zemes vienībai 0,4851 ha platībā atstāt spēkā esošo 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 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80760032437 

Lielā iela 30, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

106857955 

Lielā iela 30, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- - 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760032540 

Lielā iela 32, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

104922126 - - - 

 

3. Noteikt zemes vienībai 0,4851 ha platībā zemes lietošanas mērķi - komercdarbības 

objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0801)  

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Purviņi” 

(kadastra Nr. 8088 005 0275), Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 “Purviņi”, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8088 

005 0275) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0275  - 3,09 ha platībā, 

lietošanas mērķi uz īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir 

aizliegta ar normatīvo aktu (kods 0202). 

https://www.kadastrs.lv/varis/106857955?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922126?type=house
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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 nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 004 0385 un adreses piešķiršanu “Irbes”,  

Pērnciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 “Irbes”, Pērnciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. 8088 004 0387, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0385, 0,3423 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi savrupmājas 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 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
80880040385001  106791224 

“Irbes”, Pērnciems, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības 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. 
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Nr.11 

Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu nekustamajam īpašumam “Silpap-

Skreijas”, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 007 0100)   

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Pārtraukt ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.12 

(sēdes prot.Nr.1) atļauto nekustamā īpašuma “Silpap-Skreijas”, kadastra numurs 8048 007 

0100, Sārduciemā, Babītes pagasts, Mārupes novads, detālplānojuma izstrādi. 

2. Atcelt ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.12 (sēdes 

prot.Nr.1) apstiprināto Darba uzdevumu Nr.1/3-6/1-2022. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

iesnieguma iesniedzējam uz iesniegumā norādīto pasta adresi. 

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

Svetlanai Burakai paziņojumus par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu ievietot 

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

plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Mārupes vēstis” .  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.12 

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 

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

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

un Saistošo noteikumu Nr.20/2022 apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Apstiprināt  Lokālplānojumu, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu 

“Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā. 

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2022  „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 

plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 

112 (kadastra Nr.80760030604), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, 

Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

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

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu,   

http://www.marupe.lv/
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3.2. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu pieņemšanu un lēmumu piecu darba 

dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un Mārupes 

novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”; 

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

uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

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

„Latvijas Vēstnesis”.  

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

pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.13 

Par nekustamā īpašuma “Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760060096) 1. zemes vienības un  

2. zemes vienības detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 “Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760060096), 1. zemes vienības un 2. zemes vienības detālplānojuma grozījumus, 

kas pieejami Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma grozījumu redakciju 

un interaktīvo grafisko daļu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23526 . 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenošana turpināma saskaņā ar 2016.gada 15.septembrī starp 

Mārupes novada domi un nekustamā īpašuma „Valdari”, (kadastra Nr.80760060096) 

īpašniekiem noslēgto Administratīvo līgumu Nr.2-15-1067 (turpmāk – Līgums) un pie tā 

pievienotajām vienošanās, tai skaitā vienošanos Nr.2 (lēmuma 1.pielikums), ietverot 

sekojošus grozījumus pēc būtības:  

2.1. Līguma redakcijā tiek precizēta zemes vienību numerācija un Līguma pielikums Nr.1 

“Detālplānojuma teritorijas sadalījums”, saskaņā ar apstiprinātajiem detālplānojuma 

grozījumiem;  

2.2. tiek noteikts, ka detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņš, kas noteikts Līguma 

5.1.1 punktā, tiek pagarināts līdz 2024.gada 15.septembrim; 

2.3. tiek noteikts, ka ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve zemes vienībās Nr.10 un 

Nr.11 tiek nodrošināta I kārtas ietvaros; 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz vienošanos Nr.2 pie Administratīvā 

līguma Nr.2-15-1067 par detālplānojuma īstenošanas kārtību; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem 

ne ātrāk kā pēc detālplānojuma grozījumu spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Valdari”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060096) īpašniekiem 

vienošanos Nr.2 pie Administratīvā  līguma par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 

1.pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23526
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5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās publicēt ievietot 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā publicēt oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 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 Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt 

detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam. 

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.14 

Par nekustamā īpašuma “Beikas” (kadastra Nr. 8048 007 0104), Skārduciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai  

un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto nekustamā īpašuma 

“Beikas”, kadastra. Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma projektu. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.  

3. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par 

detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 

publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

4. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu  informēt zemes īpašnieku un izstrādātāju. 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro 

daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu 

var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu 

adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Nr.15 

Par detālplānojuma nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki” zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0212, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai  

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma “Mazie Lejnieki”, kad. Nr. 8048 008 0212, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8048 008 0212, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

teritorijai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.  

3. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Mārupes novada 

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

informācijas sistēmā (TAPIS). Paziņojumu publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Mārupes vēstis”. 

4. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu  nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un izstrādātājam. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.16 

Par nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas, Mežārēs, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma Rotaļu iela 4 un nekustamā īpašuma “Lielie Dreimaņi” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0865 daļas, Mežārēs, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, teritorijai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.  

3. Paziņojumu un detālplānojuma redakcijas materiālus ievietot Mārupes novada 

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

informācijas sistēmā (TAPIS). Paziņojumu publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Mārupes vēstis”. 

4. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu  nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam un izstrādātājam. 

5. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro 

daļu, 79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts paziņojums par detālplānojuma 

apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā 

pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu 

adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās 

vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

 Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.17 

Par nekustamā īpašuma Liliju iela 109, Mārupe, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 003 0282), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Liliju iela 109, Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads (kadastra Nr.8076 003 0282), teritorijai.  

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

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Liliju iela 109 (kadastra Nr.8076 

003 0282), Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, robežām, 2,4908 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 Liliju iela 109, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, 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. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Svetlanai 

Burakai paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Mārupes novada 

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

sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.18 

Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam izstrādi 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Uzsākt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam izstrādi.  

2. Apstiprināt Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam izstrāde Darba 

uzdevumu Nr.1/3-6/7-2022 saskaņā ar pielikumu Nr.1. 
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3. Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam izstrādes vadītāju 

apstiprināt Attīstības nodaļas un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Daci Žīguri.  

4. Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam izstrādes uzraudzību 

nodrošināt ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28,jūlija lēmumu Nr.32 

(sēdes protokols Nr.6) izveidotajai Mārupes novada teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu projektu izstrādes darba grupai.  

5. Paziņojumu par pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 

ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada 

pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, kā arī publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.19  

Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta-Babīte 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Sēdes audio ieraksts 1:13:48 - 1:21:19  

(Andris Puide, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis) 

Deputāti vienojas, ka ir izvirzāmi noteikumi – iestādīt kokus un izveidot skaņu barjeru. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Atteikt VSIA "Latvijas Valsts ceļi", reģistrācijas Nr. 40003344207, nocirst vienu atsevišķi 

augošo koku, parasto liepu Tilia cordata, nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – 

Babīte, kadastra Nr. 8048 004 0255 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 

0509), Babītes pagastā, Mārupes novadā (skat. pielikums Nr.1). 

2. Piekrist nocirst astoņus kokus, parastās liepas Tilia cordata, nekustamajā īpašumā 

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

apzīmējums 8048 004 0509), Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

3. VSIA "Latvijas Valsts ceļi" būvprojektā “Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš 

(salaspils-Babīte) abas brauktuves posma, km 38,200-40,850, pārbūve” iestrādāt jaunus 

rindveida stādījumus gar vietējas nozīmes autoceļu V20 Imanta-Babīte, nosakot, ka stādu 

augstums ir ne mazāks kā 5 m, stumbru apkārtmērs ir no 18 līdz 20 cm un paredzēt trokšņu 

aizsardzības ekrānus jeb vairogus, kas mazinātu transporta plūsmas radīto troksni un 

ierobežotu strauju piesārņojuma izplatīšanos dzīvojamās zonas virzienā (skat. pielikums 

Nr.2). 

4. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

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

info@vertexprojekti.lv.  

6. 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 2 (divām) lp. 

 

 

http://www.marupe.lv/
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Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti  

 

Nr.20.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 M.D., personas kods ______, finansiālu atbalstu 180 euro (simt astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2022.gadā, 

saskaņā ar piestādīto 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. 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 M.D., 

personas kods _____, likumisko pārstāvi (māti) G.D., 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. 

4.  M.D., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., 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 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 M.D., personas kods 

____, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods ____, un biedrībai “BMX Riga”, 

reģ. Nr.40008270760, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt Mārupes novada 

pašvaldības domes 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.20.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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: 
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1.  Piešķirt R.D., personas kods ____, finansiālu atbalstu 180 euro (simt astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2022.gadā, 

saskaņā ar piestādīto 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. 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.D., personas kods ____, likumisko pārstāvi (māti) G.D., 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. 

4.  R.D., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., 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 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 R.D., personas kods 

____, likumiskajai pārstāvei (mātei) G.D., personas kods ____, un biedrībai “BMX 

Riga”, reģ. Nr.40008270760, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi atmaksāt 

Mārupes novada pašvaldības domes 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.20.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 V.P., personas kods ____, finansiālu atbalstu 180 euro (simt astoņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību BMX sacensībās 2022.gadā, 

saskaņā ar piestādīto 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. 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 

V.P., personas kods ____, likumisko pārstāvi (māti) D.K., personas kods ____, un 

biedrību “BMX Riga”, reģ.Nr.40008270760. 
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3.  Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai  “BMX Riga”, 

reģ. Nr.40008270760, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4.  V.P., personas kods ____, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.K., 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 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 V.P., personas kods 

____, likumiskajai pārstāvei (mātei) D.K., personas kods ____, un biedrībai “BMX 

Riga”, reģ. Nr.40008270760, abiem kopā solidāri vai katram atsevišķi atmaksāt Mārupes 

novada pašvaldības domes 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.21 

Par sporta aktivitāšu organizēšanu  

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Atzīt, ka BMX Latvijas kausa 2022.gada 1.posma un Mārupes BMX 11. kausa izcīņas 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažādā vecuma grupām 

organizēšana ir nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt BMX Latvijas kausa 2022.gada 1.posma un Mārupes BMX 11. kausa izcīņas 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažāda vecuma grupām Mārupes 

novada iedzīvotājiem organizēšanai līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada 

pašvaldības budžeta līdz 10 000,00 euro (desmit tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Tiesību piešķiršana saņemt pašvaldības līdzfinansējumu BMX 

Latvijas kausa 2022. gada 1. posmam un 11. BMX Mārupes kausa izcīņai Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažāda vecumu grupu Mārupes novada 

iedzīvotājiem”, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt konkursu par tiesībām 

saņemt pašvaldības līdzfinansējumu BMX Latvijas kausa 2022. gada 1. posmam un 11. 

BMX Mārupes kausa izcīņai Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā 

dažāda vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem, atbilstoši Pasākuma 

organizēšanas prasībām saskaņā ar 2.pielikumu. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas  termiņu no 2022.gada 28.aprīļa līdz 2022.gada 

3.maijam. 

6. Informāciju publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

http://www.marupe.lv/
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Nr.22 

Par  nolikuma “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība sniedz atbalstu sporta un 

veselīga dzīvesveida veicināšanai” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks),  „pret” nav, 

„atturas” 1 (Ivars Punculis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības nolikumu “Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība sniedz atbalstu sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai”   saskaņā ar 

pielikumu.  

  

Lēmums protokola pielikumā uz 1  (vienas) lpp. 

 

Nr.23 

Par Mārupes novada domes 2014.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12/2014 “Par 

atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta un veselīga dzīvesveida 

veicināšanai Mārupes novadā” atcelšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks),  „pret” nav, 

„atturas” 1 (Ivars Punculis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.21/2022 “Par Mārupes novada domes 2014.gada 

30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.12/2014 “Par atbalsta sniegšanu juridiskām un fiziskām 

personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai Mārupes novadā” atcelšanu” saskaņā 

ar pielikumu.  

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

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, ja likumā “Par 

pašvaldībām” 45.panta otrajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldībai netiks nosūtīts Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo 

noteikumu tiesiskumu.   

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

“Latvijas Vēstnesis”.  

  

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.24 

Par saistošo noteikumu  Nr.22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski 

nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris 
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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.22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta 

sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā ” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta 

sabiedriski nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

3.  Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

saistošos noteikumus Nr.22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski 

nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

4.  Saistošie noteikumi Nr.22/2022 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbalsta sabiedriski 

nozīmīgus pasākumus Mārupes novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.25 

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

jautājumu risināšana un iekļaušanu palīdzības reģistrā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 K.G., persona kods ____, par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

2. Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei reģistrēt K.G., persona kods ____, 

palīdzības reģistrā ar atbilstošu kārtas numuru augošā secībā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.26 

Par bērnu  un jauniešu nometņu organizēšanu Mārupes novadā 2022. gadā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 nodibinājumam “MP Sports”, reģ. Nr. 40008284794, tiesības organizēt bērnu 

un jauniešu nometni  “Es, Tu, Mēs 2022”. Nometnes norises vieta – Piltenes vidusskola, 

Lielā iela 13, Piltene, Ventspils nov. no 25.07.2022. – 01.08.2022. 



41 
 

2. Piešķirt nodibinājumam “MP Sports”, reģ. Nr. 40008284794, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 4032,00 EUR  apmērā. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nodibinājumu “MP 

Sports”, reģ. Nr. 40008284794, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

4. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ. Nr. 40008142681, tiesības organizēt 

bērnu un jauniešu nometni „Nereta 2022”. Nometnes norises vieta – Neretas Jāņa 

Jaunsudrabiņa vidusskola, Dzirnavu iela 4, Neretas pag., Neretas novads  no  

07.07.2022. – 16.07.2022. 

5. Piešķirt biedrībai “Sporta klubs Rūjiena”, reģ. Nr. 40008142681, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 5 600,00 EUR apmērā. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Sporta klubs 

Rūjiena”, reģ. Nr. 40008142681, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

7. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu nometni Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā  

no 01.08.2022.-12.08.2022. 

8. Piešķirt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 1750 ,00 EUR apmērā. 

9. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar biedrību „LIdomas”,  

reģ. Nr. 40008248609, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

10. Noteikt biedrībai „LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, samazinātu nomas maksu 5% 

apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā īpašuma 

lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa par Mārupes 

pamatskolas telpu izmantošanu nometnes „Kosmosā ar Lidomām” rīkošanai no 

01.08.2022. – 12.08.2022. 

11. Uzdot Mārupes pamatskolas direktorei noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību 

„LIdomas”, reģ. Nr. 40008248609, saskaņā ar lēmuma 10.punktu. 

12. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. 40008215769, tiesības organizēt 

bērnu un jauniešu nometni “Krāsu festivāls Mārupē 2022. Saldējuma darbnīca “Gogol 

Mogol” Skrīveros. Tik Tok dejas. Akvareļi Arkādijā. Luminiscējošais Animē un Mode 

kolāžā. Etno leļlu darbnīca. Zīmējumi skulptūru mežā” Mārupes pamatskolas telpās, 

Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā  no 11.07.2022. – 17.07.2022. 

13. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. 40008215769, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1 960,00 EUR apmērā. 

14. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Ievas radošā 

darbnīca”, reģ.nr. 40008215769, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

15. Noteikt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, reģ. Nr. 40008215769, samazinātu nomas 

maksu 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga nekustamā 

īpašuma lietošanu izglītības pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa par Mārupes 

pamatskolas telpu izmantošanu nometnes “Krāsu festivāls Mārupē 2022. Saldējuma 

darbnīca “Gogol Mogol” Skrīveros. Tik Tok dejas. Akvareļi Arkādijā. Luminiscējošais 

Animē un Mode kolāžā. Etno leļlu darbnīca. Zīmējumi skulptūru mežā”  rīkošanai 

11.07.2022. – 17.07.2022. 

16. Uzdot Mārupes pamatskolas direktorei telpu nomas līgumu ar biedrību „Ievas radošā 

darbnīca”, reģ. Nr. 40008215769, saskaņā ar lēmuma 15.punktu. 

17. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, tiesības 

organizēt bērnu  un jauniešu nometni  „Krāsu festivāls Mārupē 2022. Piedzīvojumi 

Aviācijas brigādes parkā. Alises torņa leģendas un Kalnciema kvartāla gleznojumi. 

Pepīno flīžu darbnīca. Senās Ķīpsalas ielu zīmējumi. Zemūdens džungļu grafiti! 

“Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes novadā no 08.08.2022. 

– 14.08.2022.  
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18. Piešķirt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, 

pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1 960,00 EUR apmērā. 

19. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes 

vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, administratīvo līgumu saskaņā ar 

Pielikumu Nr. 3. 

20. Noteikt biedrībai „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, 

samazinātu nomas maksu 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par 

attiecīga nekustamā īpašuma lietošanu par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu 

nometnes „Krāsu festivāls Mārupē 2022. Piedzīvojumi Aviācijas brigādes parkā. Alises 

torņa leģendas un Kalnciema kvartāla gleznojumi. Pepīno flīžu darbnīca. Senās Ķīpsalas 

ielu zīmējumi. Zemūdens džungļu grafiti!” rīkošanai 08.08.2022. – 14.08.2022.  

21. Uzdot Mārupes pamatskolas direktorei noslēgt telpu nomas telpu nomas līgumu ar 

biedrību „Mārupes vizuālās mākslas studija”, reģ. Nr. 50008253211, saskaņā ar lēmuma 

20.punktu. 

22. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, tiesības 

organizēt bērnu  un jauniešu nometni „Krāsu festivāls Mārupē 2022” Eco saldējuma 

darbnīca Brekšos. Mākslas brīnumi Saldū. J.Rozentāla Glezna  “Princese ar pērtiķīti”. 

Dizaina darbnīca Amuleti. Zīmējumi, gleznojumi un leģendas Jēkaba kazarmās”, 

Mārupes pamatskolas telpās, Viskalnu ielā 7, Tīrainē Mārupes novadā  no 27.06.2022. 

– 03.07.2022. 

23. Piešķirt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes „Krāsu festivāls Mārupē 2022” Eco saldējuma darbnīca 

Brekšos. Mākslas brīnumi Saldū. J.Rozentāla Glezna  “Princese ar pērtiķīti”. Dizaina 

darbnīca Amuleti. Zīmējumi, gleznojumi un leģendas Jēkaba kazarmās” organizēšanai 

no 27.06.2022. – 03.07.2022. 1 960,00 EUR apmērā. 

24. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes radošā 

laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

25. Noteikt biedrībai „Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, samazinātu 

nomas maksu 5% apmērā no domes lēmumos noteiktās nomas maksas par attiecīga 

nekustamā īpašuma lietošanu par Mārupes pamatskolas telpu izmantošanu nometnes 

rīkošanai 27.06.2022. – 03.07.2022. 

26. Uzdot Mārupes pamatskolas direktorei noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību 

„Mārupes radošā laboratorija”, reģ. Nr. 40008211004, saskaņā ar lēmuma 25.punktu. 

27. Piešķirt biedrībai “Attīstības fabrika”, reģ. nr. 40008074582, tiesības organizēt bērnu un 

jauniešu nometni   “Sporta, aktīvās atpūtas un mācību nometne “Esi vesels!”. Nometnes 

norises vieta  - Piltenes vidusskola, Lielā iela 13, Piltene, Ventspils nov. no 08.08.2022-

15.08.2022. 

28. Piešķirt biedrībai “Attīstības fabrika”, reģ. nr. 40008074582, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 4032,00  EUR apmērā. 

29. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Attīstības 

fabrika”, reģ. nr. 40008074582, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

30. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Irbēni”, reģ. Nr.40203027635, tiesības 

organizēt bērnu vasaras nometni “ Kustību, radošās un aktīvās atpūtas nometne 2022”, 

nometnes norise vieta Irbēnu iela 8, “Brīvkalni”, Babītes pagasts, Mārupes novads  no 

27.06.2022-01.07.2022. 

31. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Irbēni”, reģ.nr.40203027635, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 980,00 EUR apmērā. 

32. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  izpilddirektoram slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Irbēni”, reģ. Nr.4020302763, administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu 

Nr.3. 
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33. Piešķirt biedrībai “Gara dziesma”, reģ.Nr.40008300675, tiesības organizēt bērnu vasaras 

nometni “Nometne Mārupes novada radošiem bērniem”, norises vieta “Saules villa”, 

Aizupe, Vānes pagasts, Tukuma novads, LV-3131 no 14.08.2022- 20.08.2022. 

34. Piešķirt biedrībai  “Gara dziesma”, reģ.nr.40008300675, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 1680, 00 EUR apmērā. 

35. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  izpilddirektoram slēgt ar biedrību  “Gara dziesma”, 

reģ.Nr.40008300675 administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

1.1. Piešķirt biedrībai “Džudo klubs “Mārupe””, reģ. Nr. 4000825684, tiesības organizēt 

bērnu vasaras nometni  “Samuraja ceļš 2022”, norises vieta  Pakalniņu iela 4, Tīraine, 

Mārupes novads, LV-2167, no 06.06.2022- 17.06.2022. 

36. Piešķirt biedrībai “Džudo klubs “Mārupe””, reģ. Nr. 4000825684, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 2090, 00 EUR apmērā. 

37. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar biedrību “Džudo klubs 

“Mārupe””, reģ. Nr. 4000825684,  administratīvo līgumu saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

38. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Drošas velobraukšanas skola”, reģ. 

Nr.50203234861, tiesības organizēt bērnu vasaras nometni “Esi aktīvs!”, norises vieta 

Tīraines dārzi 6, Mārupes, Mārupes novads, LV-2167, no 15.08.2022. – 19.08.2022. 

39. Piešķirt Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Drošas velobraukšanas skola”, reģ. 

Nr.50203234861, pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 980,00  EUR 

apmērā. 

40. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar Sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību “Drošas velobraukšanas skola”, reģ. Nr.50203234861,  administratīvo līgumu 

saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

41. Piešķirt biedrībai “Aktīvists”, reģ. Nr. 40008192860, tiesības organizēt bērnu vasaras 

nometni “Olympic Games 2022 in AKTĪVISTS”, nometnes īstenošanas vieta Atpūtas 

komplekss "Mežezers", Aizkraukles novads, Pļaviņas, „Mežezers”, LV-5120, no 

18.07.2022 - 24.07.2022. 

42. Piešķirt Biedrībai “Aktīvists”, reģ. Nr.40008192860, pašvaldības līdzfinansējumu 

nometnes organizēšanai 2744, 00 EUR apmērā. 

43. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

Biedrību  “Aktīvists”, reģ. Nr.40008192860, saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

44. Piešķirt biedrībai “Royal dance studio”, reģ. Nr. 40008193955, tiesības organizēt bērnu 

vasaras nometni Sporta, aktīvās atpūtas un mācību nometne  “Piltene 2022” , norises 

vieta Piltenes vidusskola, Lielā iela 13, Piltene, Ventspils novads, LV- 3260,  no 

01.08.2022 -08.08.2022. 

45. Piešķirt biedrībai “Royal dance studio”, reģ. Nr. 40008193955, pašvaldības 

līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 4480, 00 EUR  apmērā. 

46. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt  administratīvo līgumu ar 

Biedrību “Royal dance studio”, reģ. Nr. 40008193955, saskaņā ar Pielikumu Nr.3. 

47. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ. Nr. 50008193571, 

tiesības organizēt bērnu vasaras nometni, nometnes īstenošanas vieta Tīrainē, Mārupes 

novads no 27.06.2022.– 08.07.2022. 

48. Piešķirt biedrībai „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ. Nr. 50008193571, 

pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1400, 00 EUR apmērā. 

49. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

biedrību „Latvijas Veselības un sporta asociācija”, reģ. Nr. 50008193571, saskaņā ar 

Pielikumu Nr.3. 

50. Piešķirt Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Brazīlija”, reģ. Nr. 40103245617, tiesības 

organizēt bērnu vasaras nometni “Vasara RUUKKI pludmalē”, nometnes organizēšanas 
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vieta “Ruukki pludmales centrs”, Mārupe, Mārupes novads, no  06.06.2022.– 

26.08.2022. 

51. Piešķirt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Brazīlija”, reģ. Nr. 40103245617, 

pašvaldības līdzfinansējumu nometnes organizēšanai 1960, 00 EUR apmērā. 

52. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Brazīlija”, reģ. Nr. 40103245617, saskaņā ar 

Pielikumu Nr.3. 

53. Vasaras nometņu organizētājiem – pretendentiem nodrošināt bērnu un jauniešu vasaras 

nometņu organizēšanu, ievērojot 2021.gada 28.septembra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” (turpmāk – noteikumi) nosacījumus.  

54. Gadījumā, ja ar ārējo normatīvo aktu, tai skaitā Ministru kabineta rīkojumu, tiek 

pieņemti nosacījumi, kas groza pretendenta piedāvājumā piedāvāto un ar šo lēmumu 

akceptēto  nometnes organizēšanas kārtību, nometnes organizētājs – pretendents, 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu spēkā stāšanās iesniedz atbilstoši attiecīgam 

normatīvajam aktam precizētus piedāvājuma dokumentus. Piedāvājuma grozīšanas 

rezultātā  pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums nosakāms proporcionāli veiktajām 

izmaiņām, nepārsniedzot ar šo lēmumu piešķirto summu. Jebkuras izmaiņas  saskaņā ar 

šo punktu apstiprina Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

Plkst.11:30 tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums līdz plkst. 11.45 

Plkst.11:45 tiek turpināta domes sēde. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.27 

Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma 

– zemes gabala Mazcenu alejā 13, Jaunmārupē, Mārupes novads, ar  kadastra 

Nr.8076 011 0591, 0,4445 ha platībā, atsavināšanas cenas apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Apstiprināt atsavināšanas cenu par zemes gabalu Mazcenu alejā 13, Jaunmārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.8076 011 0591, 10,33 euro/m2 apmērā, pie atsavināšanas nosakot 

katram dzīvokļu īpašniekam atsavināšanas cenu proporcionāli īpašumā esošā dzīvokļa 

platībai un ēkas domājamām daļām. 

2. Par minēto lēmumu informēt tos daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Mazcenu alejā 13, 

Jaunmārupē, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 80760110591001, īpašniekus, kuri 

uz šo brīdi nav izpirkuši zemi. 

3. Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem parakstīt 

pārdošanas līgumus (pielikumā) ar dzīvokļu īpašniekiem par zemesgabala domājamo daļu 

iegādi, paredzot dzīvokļu īpašniekiem iespēju pirkuma līgumu slēgt ar nomaksas tiesībām 

uz individuāli noteiktu termiņu, taču ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem, pienākumu 
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nomaksas gadījumā maksāt 6 (sešus) procentus gadā no nenomaksātās summas un 

līgumsodu 0,1 % apmērā dienā no kavētās maksājuma dienas. 

4. Noteikt, ka lēmuma izpildi organizē un veic Mārupes novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma pārvalde. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.28 

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skultes iela 15-1, Skulte, 

Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 3531, 

tirgus nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 nomas maksu Mārupes novada pašvaldībai piederošam nekustamajam 

īpašumam Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 3531, 

nosakot to kā nosacīto izsoles sākuma cenu - 200 euro (divi simti euro) mēnesī un 

pievienotās vērtības nodoklis. 

2. Izsludināt izsoli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Skultes iela 15-1, Skulte, 

Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 3531. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 900 3531, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

4. Izveidot izsoles komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas 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 1 (vienas) lp. 

 

Nr.29 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, Salas pagastā, Mārupes 

novadā, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters  

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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: 

 

http://www.marupe.lv/
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1. Nodot atsavināšanai Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pavasaru ferma", 

Salas pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8088 008 0097, zemes vienību 0,5762 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, pārdodot to elektroniskā izsolē ar 

augšupejošu soli E-izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma "Pavasaru ferma", Salas pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. 8088 008 0097, zemes vienības 0,5762 ha platībā ar kadastra apzīmējumu  

8088 008 0098, nosacīto izsoles sākumcenu 10000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma "Pavasaru ferma", Salas pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8088 008 0097, zemes vienības 0,5762 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8088 008 0098, izsoles noteikumus (skat. pielikums). 

4. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Kristaps Ločs; 

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima 

Levanoviča; 

komisijas loceklis – domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Valdis Kārkliņš; 

komisijas loceklis – nekustamo īpašumu pārvaldnieks Jānis Ozoliņš; 

komisijas loceklis – jurists Dāvids Valters. 

5. Paziņojumu par elektronisko izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.marupe.lv un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 10 (desmit) darba 

dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo personu Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektoru Kristapu Loču. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.30 

Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8088 005 0536, Spuņciemā, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, cenas apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Atsavināt G.M., personas kods ____, Mārupes novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar 

kadastra Nr. 8088 005 0536, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, sastāvošu no 

zemes vienības 0,0198 ha platībā (kadastra apzīmējums 8088 005 0502), par cenu 2000,00 

EUR (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam slēgt nekustamā īpašuma ar 

kadastra Nr. 8088 005 0536, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

pārdevuma/pirkuma līgumu ar G.M., personas kods ____.  

3. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt G.M. uz e-pasta adresi: 
____@inbox.lv, nosakot trīs mēnešu termiņu pirkuma līguma noslēgšanai ar Mārupes 

novada pašvaldību. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

https://izsoles.ta.gov.lv/
http://www.marupe.lv/
mailto:herford2@inbox.lv
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Nr.31 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu motokrosa sacensību 

organizēšanai Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

2022. gadā dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 biedrībai „Mārupes Auto Moto klubs „Bieriņi””, reģ.Nr.40008073661, 

pašvaldības atbalstu 8 000,00 euro (astoņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā Motokrosa 

sacensību “Mini-motokross” piecu posmu un “Mārupes Lielais motokross” viena posma  

organizēšanai Mārupes pagasta, Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā 

dažādu vecumu grupu Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Pašvaldības atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta līdzekļiem (EKK 3263-

2). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar biedrību „Mārupes Auto 

Moto klubs „Bieriņi””, reģ. Nr.40008073661, administratīvo līgumu par piešķirtā 

atbalsta izlietošanas kārtību atbilstoši Saistošo noteikumu 21. un 22.punktam.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.32 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu hokeja komandām 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 biedrībai “Jaunie censoņi”, reģ. Nr.40008178068, finansiālu atbalstu 3810 euro 

(trīs tūkstoši astoņi simti euro) apmērā, lai segtu hokeja kluba “BHC37” 6 hokeja 

komandu  dalības maksu dalībai starptautiskajā jauniešu hokeja turnīrā “TRUE RIGA 

HOCKEY CUP”, kas norisinās Rīgā, no 2022.gada 1.aprīļa līdz 1.maijam. 

2.  Pašvaldības atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta līdzekļiem (EKK 3263-

2). 

3.  Finansiālo atbalstu Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

pārskaitīt biedrībai “Jaunie Censoņi”, reģ. Nr.40008178068, uz tās norādīto kontu, pēc 

attiecīga iesnieguma un izdevumus attaisnojuma dokumentu kopiju (rēķins vai 

pavadzīme) un apmaksu apliecinošu dokumentu  (kases čeki vai stingrās uzskaites kvītis, 

vai bankas apstiprināta izdruka) ar sabiedriskās organizācijas apliecinājumu uz 

maksājuma dokumenta, ka tajā uzrādītā izdevumu apmaksa atbilst lēmumā noteiktajam 

finansējuma piešķiršanas mērķim,  un  reģistrēšanas Mārupes novada pašvaldībā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.33 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumā Nr.22  

“Par privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem 

pakalpojumiem” (protokols Nr.15) 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis 

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

2 (Andris Puide, Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumā Nr.22 “Par privātpersonu 

līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” (protokols 

Nr.15) veikt šādus grozījumus: 

 1. Papildināt ar 1.7 apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “1.7. BMX riteņbraukšanas interešu izglītības apakšprogrammā – 12,40 EUR + PVN 

21% apmērā vienam audzēknim kalendarajā mēnesī.”; 

2. Svītrot 6.6 apakšpunktu; 

 3. Svītrot 7.2 apakšpunktu. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri. 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.34 

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

projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un apstiprināšanu 

Ziņo Elīna Brigmane 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 un apstiprināt konkursa “Mammu bizness Mārupē” projektu pieteikumu 

vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas locekļi:  

Linda Ostrovska, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga 

nodaļas Uzņēmējdarbības speciāliste; 

Elīna Brigmane, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga 

nodaļas vadītāja; 

Ilze Bērziņa, Mārupes novada pašvaldības deputāte; 

Rihards Zariņš, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Jūrmalas biznesa 

inkubatora pārstāvis; 

Ingrīda Bondare, SIA “IB Media Productions” pārstāvis; 

Zita Jēkabsone, SIA “Latvijas aptieka” pārstāvis; 

Agnese Ozoliņa, SIA “S.B.C.” pārstāvis; 

Gunita Ievkalne, Biedrības “Mārupes uzņēmēji” pārstāvis; 

Jolanta Ivanova, Biedrības “Pierīgas Partnerība” pārstāvis. 
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Komisijas sekretārs: 

Linda Ostrovska, Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga 

nodaļas Uzņēmējdarbības speciāliste. 

2. Apstiprināt konkursa “Mammu bizness Mārupē” nolikumu un tā saistošos 7 (septiņus) 

pielikumus konkursa realizēšanai saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.35 

Par Mārupes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programmas 2022. – 

2024.gadam apstiprināšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanas  vidējā termiņa 

programmu 2022. – 2024.gadam, saskaņā ar pielikumu. 

2.  Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K. 

Ločam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.36 

Par galvojuma sniegšanu SIA  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam 

Tīraines ciema Mārupes pagastā, Mārupes novadā katlu mājas rekonstrukcijai/jaunas 

piegādei un uzstādīšanai 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar  13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

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

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

sagatavoto lēmumu nepiedalās),   „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Ira Dūduma),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem pašvaldības 

vārdā iesniegt galvojuma pieteikumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina 

informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, ar e-pakalpojuma 

eAizņēmumi starpniecību un pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomes pozitīva lēmuma saņemšanas slēgt galvojuma līgumu ar Valsts kasi, 

ievērojot šādus nosacījumus:  

1. SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. LV40103111018, ir 100% 

pašvaldības kapitālsabiedrība; 

2. Galvotā aizņēmuma aizdevējs – Valsts kase; 
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3. Galvotā aizņēmuma mērķis –Tīraines ciema Mārupes pagastā, Mārupes novadā katlu 

mājas rekonstrukcija/jauna piegāde un uzstādīšana; 

4. Galvotā aizņēmuma apmērs un procentu likme – 312 907 EUR, fiksētā likme 

2.875 %; 

5. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 gadi; 

6. Galvotā aizņēmuma pamatsummas atliktais termiņš – 12 mēneši; 

7. Galvotā aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldība 

garantē ar savu budžetu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.37 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 17.marta lēmuma Nr. ____ 

„Par atteikumu izdot būvatļauju 8 savrupmāju jaunbūvēm zemesgabalā ,,Caunas”, 

Babītes pagasts, Mārupes novads” apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

Sēdes audio ieraksts 1:43:33 – 1:46:18 

Andrejs Ence saprot, ja tiek atcelta šīs būvatļaujas izsniegšana, tad tiks izsniegta atļauja astoņu 

māju būvniecībai. 

Laura Cine skaidro, ka sākotnēji tiks atcelts pieņemtais lēmums, minot, ka lieta ir skatīta pēc 

būtības, nevis pēc tā, ko nosaka normatīvais regulējums. Laura Cine min, ka pēc šī lēmuma 

atcelšanas, tiks izdots jauns lēmums. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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: 

 

Atcelt Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 17.marta lēmumu Nr. ____„ Par 

atteikumu izdot būvatļauju 8 savrupmāju jaunbūvēm zemesgabalā ,,Caunas”, Babītes pagasts, 

Mārupes novads”. 

 
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.38 

Par Mārupes novada pašvaldības kapitālsabiedrības 

pārvaldības kārtības apstiprināšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

Atklāti balsojot ar  14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Ivars Punculis, kā 

ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11. punktu, 

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

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 



51 
 

1.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības kārtību saskaņā 

ar pielikumu.  

2.  Noteikt, ka Mārupes novada pašvaldības kapitālsabiedrības pārvaldības kārtība stājas 

spēkā ar 2022.gada 1.jūniju.  

3.  Noteikt, ka ar 2022.gada 1.jūniju spēku zaudē: 

3.1. Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu pārvaldības 

noteikumi, kas apstiprināti ar Babītes novada pašvaldības 2020.gada 27.maija 

lēmumu Nr.9 (protokols Nr.9 27§);   

3.2. Mārupes novada domes kapitālsabiedrības pārvaldības kārtība, kas apstiprināta ar 

Mārupes novada domes 2020.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.27 (protokols Nr.8 lēmums 

Nr.27); 

3.3. Instrukcija “Kārtība, kādā pašvaldības kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldību 

budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu”, kas apstiprināta ar Mārupes novada 

domes 2015.gada 25.februāra lēmumu Nr.26 (protokols Nr.2 lēmumus Nr.26). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.39 

Par zemes nodošanu biedrībai īslaicīgā bezatlīdzības lietošanā sacensību rīkošanai 

Ziņo Jānis Buza 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andrs 

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. Atļaut biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.nr.40008158108, no 2022.gada 7. maija 

plkst.8.00 līdz 2022.gada 8.maija plkst.21.00 bez atlīdzības izmantot pašvaldības 

nekustamo īpašumu “Laukkalniņi”, ar kad.nr. 80760080359, Latvijas BMX kausa 

1.posma un 11. Mārupes BMX kausa sacensību dalībnieku un skatītāju automašīnu 

novietošanai.  

2. Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei nodrošināt nekustamā īpašuma 

“Laukkalniņi”, ar kad.Nr. 80760080359 nodošanu biedrībai “Mārupes BMX klubs”, 

reģ.nr.40008158108, ne vēlāk kā vienu dienu pirms tā izmantošanas uzsākšanas un 

pieņemšanas atpakaļ no biedrības “Mārupes BMX klubs”, reģ.nr.40008158108, ne vēlāk 

kā vienu dienu pēc izmantošanas pabeigšanas, par visu izmantošanas laiku, ieskaitot 

pieņemšanas un nodošanas dienas, noslēdzot nekustamā īpašuma bezatlīdzības 

lietošanas līgumu.  

3. Biedrībai “Mārupes BMX klubs”, reģ.nr.40008158108, ar nekustamā īpašuma 

“Laukkalniņi”, ar kad.nr. 80760080359, pieņemšanas brīdi līdz tā nodošanas brīdim  

nodrošināt tā uzturēšanu, patstāvīgi sedzot ar to saistītos izdevumus.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.40 

Par saistošo noteikumu  Nr.23/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 

2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

Sēdes audio ieraksts 1:48:20 – 1:58:08 

(Aivars Osītis, Andris Puide, Andrejs Ence, Guntis Ruskis). 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.23/2022  “Grozījumi 

Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 

„Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar 

pielikumu.  

2.  Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas; 

3.  Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.41 

Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu 

 

IZSLĒGTS NO  DARBA KĀRTĪBAS 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.42 

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes saskaņošanu zemes gabalā ar 

kadastra numuru 80480030155 Rīgas ielā 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

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

2 (Jānis Lagzdkalns, Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Saskaņot SIA „Aperoni”, reģistrācijas Nr.40203320146, Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību zemes gabalā ar kadastrs 

Nr.80480030155, Rīgas ielā 22, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, laika periodā no 

2022.gada 15.maija līdz 2022.gada 15.oktobrim. 
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu šo 

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

Administratīvajā rajona tiesā.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.43 
Par zemesgabalu apvienošanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 
 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma “Lielmaņi”(kadastra numurs 8076 003 1094), 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un nekustamā īpašuma “Sidrabi” Plieņciems iela 17 

(kadastra numurs 8076 003 0206), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, sastāvā 

esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8076 003 2162 un 8076 003 0206.  

2.  Apvienotajai zemes vienībai 8,95 ha platībā atstāt spēkā esošo 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 

esošās 

adreses 

saglabāšana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80760032162 

Lielmaņi, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105154663 

Lielmaņi, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

- - 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760030206 

Plieņciems iela 

17, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103769084 - - - 

 

 3. Noteikt jaunizveidojamajai zemes vienībai lietošanas mērķus:  

  3.1. komercdarbības objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0801) – 2,82 ha platībā; 

 3.2. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (NĪLM kods 1001) – 5,38 ha platībā; 

3.3. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501) – 0,75 ha platībā. 

https://www.kadastrs.lv/varis/105154663?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103769084?type=house


54 
 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.44.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.44.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks),  „pret” nav, „atturas” 2 

(Jānis Lībietis, Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.45 

Par ziedojuma pieņemšanu no SIA “Vastint Latvia”, Reģ.Nr.40003647511 

Ziņo Jānis Buza 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 no SIA “Vastint Latvia”, Reģ.Nr.40003647511, ziedojumā 2472.08 EUR 

(divi tūkstoši četri simti septiņdesmit divi euro un 08 centi) apmērā ar mērķi segt 

eksperimentālo pārvadājumu reģionālās nozīmes maršrutā (Nr. 5381), Rīga 

(Riepnieku iela) – Āgenskalns – Mārupe (Malduguņu iela) zaudējumus. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

ziedojuma līgumu ar SIA “Vastint Latvia”, Reģ.Nr.40003647511.  
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.46 

Par eksperimentāla maršruta Nr. 5381 Rīga – Mārupe (Malduguņu iela) apstiprināšanu 

uz 4 mēnešiem un zaudējumu kompensēšanu 

Ziņo Jānis Buza 

Andris Puide interesējas, vai šis ir veiksmīgākais laiks eksperimentam, tā kā mācību gads 

tuvojas noslēgumam. 

Mārtiņš Bojārs skaidro, ka biroja sektors tiek nodarbināts visu gadu, minot, ka doma ir, lai 

darbinieki tiek uz un no darba un mājām, informējot, ka tas nav saistīts ar skolēnu 

pārvadājumiem. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 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 uz četriem mēnešiem, eksperimentālos pārvadājumus atklātajā reģionālās 

nozīmes maršrutā Nr.5381 Rīga – Mārupe (Malduguņu iela) saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

trīspusēju līgumu ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Autotransporta 

direkcija” un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Latvijas Sabiedriskais Autobuss” 

par zaudējumu kompensēšanu uz eksperimenta laiku – četriem mēnešiem - atklātajā 

maršrutā Nr. 5381 Rīga – Mārupe (Malduguņu iela).  

3.  Zaudējumus segt no SIA “Vastint Latvia”, Reģ.Nr.40003647511, ziedotajiem finanšu 

līdzekļiem. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.47 

Par naudas balvas piešķiršanu 

Ziņo Andrejs Ence 

Sēdes audio ieraksts 2:13:40-2:24:37  

(Andrejs Ence, Andris Puide, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, Ilze Bērziņa) 

Jānis Lībietis, vai naudas balvas piešķiršana 50 % apmērā ir maksimums, ko var piešķirt, 

ierosinot palielināt līdz maksimumam. 

Ira Dūduma min, ka šajā sakarā aktīvi darbojas arī citi novada iedzīvotāji, jautājot, kā viņus 

varētu atbalstīt. 

Andrejs Ence skaidro, ka publiska pateicība ir iespējama, bet finansiāli pašvaldībai šādu 

iespēju nav. 

Ilze Bērziņa ierosina, kā pateicību, novada iedzīvotājiem pasniegt dāvanu kartes. 

Jānis Lībietis uzsver, ka pašvaldības darbinieks strādā pēc darba laika, brīvdienās un svētku 

dienās. 

Andrejs Ence min, ka attiecībā uz pašvaldības darbinieku, piešķirt naudas balvu, problēmu nav, 

tā kā Atlīdzības likums to atļauj. Domes priekšsēdētājs ierosina juristiem un finansistiem, uz 

nākamo domes sēdi sagatavot ierosinājumus, kādi ir iespējamie varianti, lai pateiktos Ukrainas 

iedzīvotāju atbalsta jautājuma risināšanā iesaistītajiem novada iedzīvotājiem. 

Andris Puide min, ka Mārupes novadā ir daudz aktīvisti, kas darbojas pilnībā nepamanīti, 

uzsverot, ka šis ir īstais moments padomāt arī par viņiem un publiski pateikties, uzsverot, ka ne 
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jau finansiāls atbalsts viņiem ir nepieciešams, ja reiz spēj saziedot un  nogādāt humāno 

palīdzību līdz attiecīgajam gala mērķim. 

 

Notiek balsojums par deputāta Jāņa Lībieša ierosinājumu naudas balvu piešķirt 100 

% apmērā. 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Valdis 

Kārkliņš, kā ieinteresētā persona,  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: 

Palielināt naudas balvas no 50 % līdz 100 % no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.  

 

Notiek balsojums par sagatavoto lēmumu kopumā -  

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Valdis 

Kārkliņš, kā ieinteresētā persona,  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: 

 

 Piešķirt Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otrajam vietniekam 

Valdim Kārkliņam naudas balvu 100 % apmērā no amatpersonai noteiktās mēnešalgas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Valdis Kārkliņš pasakās par  deputātu atbalstu, piebilstot, ka  šajos darbos  iesaistīti ir ļoti 

daudz cilvēku. 

Valdis Kārkliņš uzsver, ka jebkurā gadījumā šo naudas balvu ziedos Ukrainas 

iedzīvotājiem. 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.12.40 

 

 

Pielikumā apstiprināti 57 (piecdesmit septiņi) pašvaldības domes  lēmumi. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:   /paraksts/       Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre      /paraksts/           Ilona Pelša 

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 3.maijā 
 

 

 
 


