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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.10 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                            2022.gada 25.maijā 

 

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

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Sēdē piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Dace 

Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ira Dūduma slimības dēļ, 

Valdis Kārkliņš atvaļinājumā, 

Jānis Lībietis ģimenes apstākļu dēļ. 

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Juristi Baiba Baltiņa, Jānis Buza, Laura Cine, Dāvids Valters 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

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

Attīstības un plānošanas nodaļas Zemes ierīcības speciālistes Lauma Erdmane,  Daina 

Klauģe, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

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 maijā. 

Ilze Bērziņa aicina izglītības iestāžu vadītājus vairāk iesaistīties  sociālajos tīklos, tādā 

veidā reklamējot savas iestādes. 

Andrejs Ence lūdz izpilddirektoram  šo priekšlikumu nodot izglītības iestāžu vadītājiem. 
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• Izpilddirektors Kristaps Ločs ziņo par saimniecisko darbību maijā, minot, ka projekts par 

Bašēnu ceļu tiek pārcelts uz šī gada otru pusi. 

Normunds Orleāns uzskata, ka nav pareizi projekta realizāciju pārcelt,  tā kā iedzīvotāji 

tomēr rēķinājās, ka šie divi ceļi tiks savienoti un cenu kāpums turpināsies jebkurā 

gadījumā. Deputāts uzskata, ja finanšu līdzekļi budžetā tam bija paredzēti, tad šim mērķim 

tie arī ir jāizlieto. 

Kristaps Ločs skaidro, ka iepirkums tika pārtraukts tā iemesla dēļ, ka budžetā paredzētie 

līdzekļi bija mazāki nekā līguma piedāvātā cena, minot, ka iepirkums tiks sludināts no 

jauna un budžetā tiks paredzēti papildus līdzekļi šim projektam. Izpilddirektors min, ka 

projektēšanai jebkurā gadījumā bija paredzēti astoņi mēneši, kas šobrīd ir arī būtiskākais, 

un šī gada laikā tas tiks izdarīts. 

Normunds Orleāns uzskata, ka tiek kavēts laiks, jo atkārtoti projektējot, projektēšanas 

izmaksas nepaliks lētākas. 

Andris Puide jautā, vai izpilddirektora ziņojumā iekļautie darbi ir vispār paredzēti 

budžetā. 

Kristaps Ločs skaidro, ka tam seko līdzi nekustamo īpašumu pārvaldes darbinieki, minot, 

ka konkrēti uzskaitītajiem darbiem finanšu līdzekļ ir paredzēti. 

 

• Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieka Jura Jēkabsona atskaite par Mārupes 

novada Pašvaldības policijas darbu par laika periodu 22.04.2022. - 22.05.2022. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

6.3, 6.4, 6.5. 6.6 - Par zemesgabala  iegūšanu īpašumā. 

37.  Par saistošo noteikumu  Nr.32/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu. 

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

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

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”. 

39. Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

23.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza 

teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” 

apstiprināšanu.  

40. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu 

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

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

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

42.  Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela [..], Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, ar kadastra Nr. [..],  2/5 domājamo daļu cenas apstiprināšanu un 

atsavināšanu. 

 

Andris Puide uzskata, ka lēmumiem  - Par zemesgabala  iegūšanu īpašumā – nebūtu  jābūt 

pašvaldības  pārziņā, uzsverot, ka saistībā ar notikumiem  pasaulē, būtu tomēr padziļināti  

jāvērtē personas, kas iegādājas zemi,  nevis tikai jāielūkojas  datu bāzē un izziņas tiek 

izsniegtas jebkurā gadījumā, neatstājot deputātiem izvēles iespējas, jo likums paredz, ka tas ir 

jādara neatkarīgi no deputātu nostājas. 

Andrejs Ence ziņo, ka iesorinājums tika nosūtīts VARAM, uz ko ir saņemta atbildes vēstule, ka 

informācija izvērtēšanai ir nodota Zemkopības ministrijai, tā kā likuma grozījumus  šajā 

sakarā gatavo šī institūcija. 
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Notiek deputātu balsojums par lēmumprojektiem no Nr. 6.3 – Nr. 6.6., kā arī  no Nr.37 

līdz Nr.42  iekļaušanu sēdes darba kārtībā. 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

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

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Ira Dūduma, Jānuis Lībietis, Valdis Kārkliņš attaisnojošu iemeslu 

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

nolemj: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus Nr. 6.3- Nr.6.6,  

kā arī no Nr.37 līdz Nr.42. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par ielu izveidošanu (2 gab.). 

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

3. Par nekustamā īpašuma/zemes vienības apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu (6 gab.). 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (4 gab.). 

6. Par zemesgabala  iegūšanu īpašumā (6 gab.). 

7. Par nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.80760120053, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu.  

8. Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.23  

„Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu “Mežupītes” (kadastra Nr.80760071317) 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

9. Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 2002.gada 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.16 “Par nekustamā īpašuma “Jaunastras” sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu “Sidrabas” (kadastra Nr.80480070250), 

Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

10. Par nekustamā īpašuma “Papardes”, kadastra Nr.8048 003 1005, Piņķi, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, kadastra Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

12. Par detālplānojuma grozījumu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā esošai zemes 

vienībai Skaņu iela 2, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

13. Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Meža putni” un “Meža ogas” Dzilnuciemā, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā. 

14. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra 

Nr.80760071316), Mārupē, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80760073555. 

15. Par nekustamā īpašuma atkārtotas nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 

15.1. “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra  

Nr.8076 006 0114; 

15.2. “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra  

Nr.8076 011 0727. 
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16. Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 80760070564, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760071122 

pieņemšanu dāvinājumā. 

17. Par nekustamā īpašuma “Jaunļutas 2”, Skārduciems, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, atsavināšanu. IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

18. Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā Jelgavas ceļš 26A, Tīraine, 

Mārupes pagasts,  Mārupes novads, kadastra numurs Nr.8076 008 0458. 

19. Par saistošo noteikumu Nr.26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  

ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu. 

20. Par saistošo noteikumu  Nr.27/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

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

21. Par grozījumiem Izglītības pārvaldes amatu sarakstā.  

22. Par grozījumiem Babītes pirmsskolas izglītības  iestādes amatu sarakstā.  

23. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (8 gab.) 

24. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras 

nodarbinātības 2022.gadā ietvaros. 

25. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes velosvētku un 

Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena organizēšanai Mārupes pagasta, 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022.gadā dažādu vecumu grupu 

Mārupes novada iedzīvotājiem. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

26. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.18/2022 "Par 

kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes 

novadā” apstiprināšanu. 

27. Par saistošo noteikumu  Nr.28/2022 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību 

Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

28. Par saistošo noteikumu Nr.29/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 

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

pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu. 

29. Par Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 27.novembra saistošo noteikumu 

Nr.64 “Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” atcelšanu. 

30. Par saistošo noteikumu Nr.31/2022  „Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes 

novadā” apstiprināšanu. 

31. Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2022” ietvaros. 

32. Par Mārupes novada pašvaldības dalību grantu programmā „(ie)dvesma” sadarbībā 

ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Ogres novada 

pašvaldību, Olaines novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, Siguldas 

novada pašvaldību un AS „SEB banka”. 

33. Par pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu personīgo 

palīgsaimniecību - ģimenes dārzu uzturēšanai, un par ģimenes dārzu izmantošanas 

kārtības noteikumu apstiprināšanu. 

34. Par Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Āriņi”, Klīvēs, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 013 0059, tirgus nomas maksas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

35. Par pašvaldības īpašumā esošā vides objekta – lidmašīnas Skultes ielā 19, Skultes 

ciemā demontēšanu no postamenta un pārvietošanu uz muzeju. 
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36. Par Mārupes novada Mārupes pilsēta robežas noteikšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

37.  Par saistošo noteikumu  Nr.32/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta 

zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu. 

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

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

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”. 

39. Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

23.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza 

teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” 

apstiprināšanu.  

40. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu 

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

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

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

42.  Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela [..], Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, ar kadastra Nr. [..],  2/5 domājamo daļu cenas apstiprināšanu un 

atsavināšanu. 

 

Deputātu balsojums par darba kārtību kopumā. 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

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

Kazaks, Oļegs Sorokins), (Ira Dūduma, Jānuis Lībietis, Valdis Kārkliņš 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. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.1.1 

Par Meiru ielas izveidošanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par 

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

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

piešķirot nosaukumu Meiru iela  (posmā no Silāju ielas līdz zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80760071920)– 0,35 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās. 
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2.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.1.2 

Par Treiju ielas izveidošanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1.  Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Dzilnuciema teritorijā sekojošu ielu, 

piešķirot nosaukumu Treiju iela  (posmā no Kviešu ielas līdz zemes vienībai  ar 

kadastra apzīmējumu 80480070993)– 0,23 km garumā un 12 m platumā sarkanajās 

līnijās. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.2.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām 

nekustamā īpašuma “Meiri” (kadastra Nr. 80760070254) detālplānojuma teritorijā, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par 

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

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Meiri” (kadastra Nr. 80760070254), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, plānotajām zemes vienībām  adreses: 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 

 

   

Meiru iela 2, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073383 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 4, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073384 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 6, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073387 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.5” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 8, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073386 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.4” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 10, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073389 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.7” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 12, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073390 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.8” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 14, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073392 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.10” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 16, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073391 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.9” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 18, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073394 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.12” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 20, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073395 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.13” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 22, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073397 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.15” 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Meiru iela 24, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80760073396 

Zemes ierīcības 

projektā 

plānotā zemes 

vienība “Nr.14” 

2. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3385 - 0,4259 ha 

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

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3388 - 0,0512 ha 

platībā, nosaukumu Meiru iela A, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3393 - 0,0530 ha 

platībā, nosaukumu Meiru iela B, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3383  - 0,1191 ha 

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

0601). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3384  - 0,1287 ha 

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

0601). 

7.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3385 - 0,4259 ha 

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

ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).  

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3386  - 0,1354 ha 

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

0601). 

9. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3387  - 0,1260 ha 

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

0601). 

10.  Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3388 - 0,0512 ha 

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

ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).  

11. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3389  - 0,1408 ha 

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

0601). 

12. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3390  - 0,1234 ha 

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

0601). 

13. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3391  - 0,1364 ha 

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

0601). 

14. Noteikt zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3392  - 0,1209 ha 

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

0601). 

15. Noteikt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3393 - 0,0530 ha 

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

ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).  

16. Noteikt zemes vienībai “Nr.12” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3394  - 0,1476 ha 

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

0601). 

17. Noteikt zemes vienībai “Nr.13” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3395  - 0,1207 ha 

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

0601). 
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18. Noteikt zemes vienībai “Nr.14” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3396  - 0,2334 ha 

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

0601). 

19. Noteikt zemes vienībai “Nr.15” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3397  - 0,1179 ha 

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

0601). 

20. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lpp. 

 

Nr.2.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām 

nekustamo īpašumu “Sintijas”, “Treijas” un “Vizbules” detālplānojuma teritorijā, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo  Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt nekustamo īpašumu “Sintijas”, “Treijas” un “Vizbules” detālplānojuma 

teritorijā, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, projektētajām zemes 

vienībām adreses: 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

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 

paredzētai 

zemes 

vienībai 

 

   

Treiju iela 1, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 
Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 3, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.2” 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 5, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 7, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.4” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 9, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.5” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 11, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.6” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 13, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.7” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 15, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.8” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 17, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.9” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 14, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.10” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 12, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.11” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 10, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.12” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 8, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.13” 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 6, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.14” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 4, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.15” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
   

Treiju iela 2, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.16” 

esošās adreses 

saglabāšana  

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
80480071063 

“Treijas”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

106780646 

“Treijas”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.19” 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
80480071062 

“Vizbules”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

106780638 

“Vizbules”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai 
 

“Sintijas”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes 

novads 

106780654 

“Sintijas”, 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
 

 

2. Piešķirt projetētajai zemes vienībai “Nr.17” - 0,3009ha platībā, nosaukumu Treiju iela, 

Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

3. Piešķirt projetētajai zemes vienībai “Nr.18” - 0,1025 ha platībā, nosaukumu Kviešu 

iela, Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

4. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.1”  - 0,1387 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

5. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.2”  - 0,1279 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

6. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.3” -  0,1334 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

7. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.4” -  0,1238 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

8. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.5”  - 0,1397 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

9. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.6” -  0,1252 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

10. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.7”  - 0,1386 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

11. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.8”  - 0,1258 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

12. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.9” -  0,1312 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

13. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.10”  - 0,1395 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/106780646?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106780638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106780654?type=house
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14. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.11”  - 0,1298 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

15. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.12” -  0,1666 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

16. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.13”  - 0,1485 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

17. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.14”  - 0,1550 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

18. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.15”  - 0,1435 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

19. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.16”  - 0,2040 ha platībā, lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM kods 0601). 

20.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.17” -  0,3009 ha platībā, lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLM kods 1101).  

21.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.18”  - 0,1025 ha platībā, lietošanas mērķi – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(NĪLM kods 1101).  

22.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.19” -  0,0693 ha platībā, lietošanas mērķi – 

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

0302).  

23. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lpp. 

 

Nr.3.1 

Par nekustamā īpašuma nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0497 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Nekustamam īpašumam “V16”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.80760030497, un tai skaitā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0497  

piešķirt nosaukumu  “Autoceļš V16”, Mārupe,  Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0497, 0,2078 ha platībā, 

lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) 

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

 

Nr.3.2 

Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 80760030498, 80760120141, 80760060415 

un 80760060416 apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1.  Iekļaut nekustamā īpašuma “V15” (kadastra Nr. 80760030498), “V15” (kadastra 

Nr.80760120141) un “Autoceļš V15” (kadastra Nr. 80760060119), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80760030498, 

80760120141, 80760060415 un 80760060416 viena īpašuma sastāvā un piešķirt 

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

2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760030498, 6,55 ha platībā, 

lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

3. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760120141, 1,0221 ha platībā, 

lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

4. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760060415, 3,95 ha platībā,  

lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

5. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760060416, 0,98 ha platībā, 

lietošanas mērķi  - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.4.1 

Par nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 ”Jaunpūces” (kadastra Nr. 8076 003 0060), 

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

80760030060, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās),  „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Silnieku iela 42 ”Jaunpūces” (kadastra 

Nr.80760030060), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80760030060, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto 

zemes vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 
ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 
ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, 
ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

   

Silnieku iela 44, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 003 2630 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.1” 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

   

Silnieku iela 48, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 003 2631 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.2” 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

   

Silnieku iela 46, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 003 2632 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.3” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

 

8076 003 0060 

Silnieku iela 42, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

104922296 

Silnieku iela 42, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8076 003 2633 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.4” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2634  -  0,1561 ha 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2630  -  1,2561 ha 

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

0601). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2631  -  0,1201 ha 

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

0601). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2632  -  0,1201 ha 

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

0601). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2633  -  0,1201 ha 

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

0601). 

8.  Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2634  -  0,1561 ha 

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

ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

https://www.kadastrs.lv/varis/104922296?type=house


 

15 
 

 

Nr.4.2 

Par nekustamo īpašumu ”Dardedzes-1” (kadastra Nr. 8076 011 0824) un “Dardedzes 

B” (kadastra Nr.8076 011 0410),  Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

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

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Dardedzes-1” (kadastra Nr. 8076 011 0824) zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 8076 011 0831 un  nekustamā īpašuma “Dardedzes 

B” (kadastra Nr.8076 011 0410) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 

0839, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām atstāt spēkā esošās 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 

informāci

ja, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 011 0831 

“Dardedzes A”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

106937571 

“Dardedzes A”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 011 0839 

“Dardedzes B”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

106181895 

“Dardedzes B”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3.    Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0831, 48.51 ha platībā, 

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

(NĪLM kods 0201). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0839, 16.51 ha 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

https://www.kadastrs.lv/varis/106937571?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106181895?type=house
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Nr.4.3 

Par nekustamā īpašuma ”Vilciņi” (kadastra Nr. 8076 009 0013), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu un  lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo  Lauma Erdmane  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), 

(Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

„pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.   Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Vilciņi” (kadastra Nr. 8076 009 0013), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0276 

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 
Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informāci

ja, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība 

 

8076 009 0276 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8076 009 0301 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība 

 

8076 009 0013 

001 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība 

 

8076 009 0013 

002 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība 

 

8076 009 0013 

003 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība 

 

8076 009 0013 

004 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

006 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

008 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
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esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

011 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

012 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

013 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

014 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

015 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 009 0013 

016 

“Vilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921454 

“Vilciņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība 

 

- - - 

“Baltvilciņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0301  lietošanas 

mērķus: 

3.1. zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 

0101) – 43,28 ha platībā; 

3.2. individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods  0601) – 0,40 ha platībā. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0302  lietošanas 

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

0101) – 2,0 ha platībā. 

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.4.4 

Par nekustamā īpašuma ”Ainavas” (kadastra Nr. 8076 003 0034), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760032573, zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), (Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

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

 

https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921454?type=house
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1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Ainavas” (kadastra Nr. 80760030034), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760032573, 

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

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 
Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 

klasifikatorā, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija

, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

“Tobago”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2644 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 2573 

“Ainavas”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921534 

“Ainavas”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2643 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760030183002 

“Ainavas”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921534 

“Ainavas”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 
ēkai 80760030034005  104921534 

“Ainavas”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3.    Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2643, 1,45 ha platībā,  

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

(NĪLM kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2644, 1,00 ha platībā,  

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

(NĪLM kods 0101). 

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.4.5 

Par nekustamā īpašuma Kabiles iela 38 (kadastra Nr. 8076 007 0542), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses/nosaukuma piešķiršanu un  lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

https://www.kadastrs.lv/varis/104921534?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921534?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921534?type=house
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Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis 

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

nolemj: 

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Kabiles iela 38 (kadastra Nr. 80760070542), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760070542, zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 
objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta zemes 

vienība un telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 
objekta kods adrešu 

klasifikatorā, ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta zemes 
vienība 

 

   

Mazā Cērpu iela 1, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 007 3625 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 
saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta zemes 
vienība 

 

8076 007 0542 

Kabiles iela 38, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

103759602 

Kabiles iela 38, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 
saglabāšana 

ēkai 
 

8076 007 0542 001  103759602 

Kabiles iela 38, 

Mārupe, Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 
vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
8076 007 0542 002 

Kabiles iela 38, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

103759602 

Kabiles iela 38, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
8076 007 0542 003 

Kabiles iela 38, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

103759602 

Kabiles iela 38, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
8076 007 0542 006 

Kabiles iela 38, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

103759602 

Kabiles iela 38, 
Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 
zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
8076 007 0542 007 

Kabiles iela 38, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

103759602 

Kabiles iela 38, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 
“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
8076 007 0542 008 

Kabiles iela 38, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

103759602 

Kabiles iela 38, 

Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes 
novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 
“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3627  -  0,0829 ha 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3625  -  0,2417 ha 

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

0601). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3626  -  0,1848 ha 

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

0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/103759602?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759602?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759602?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759602?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759602?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759602?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759602?type=house
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6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3627 - 0,0829 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 “Midzeņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0067, Klīvēs, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas (sertifikāta Nr.AA0018), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Midzeņi”, kadastra Nr. 8048 

013 0067, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0067, Klīvēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 
piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 
formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 
objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 
objekta un, 

ja 

nepieciešam
s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 
objektu 

kadastra 

apzīmējums
, ja tāds ir 

Adresācij

as 

objekta 
esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 
adresācija

s objekta 

kods 
adrešu 

klasifikat

orā, 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 

 

80480130

067 
  

“Midzeņi”, Klīves, Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 013 0171 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80480130

067 
  

“Vasarāji”, Klīves, Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 013 0172 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr2” 

 



 

21 
 

3. Projektētajai zemes vienībai Nr.1 ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0171 noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 0,6193 ha platībā - individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (kods 0601), 4,7286 ha platībā - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Projektētajai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0172, platība – 

0,6201 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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.5.1 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Rožu iela 49, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Rožu iela 49, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8076 007 0591), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 0591 

– 4,62 ha platībā, lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo  apbūves zemi (NĪLM 

kods 0601). 

2.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.5.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1294 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 9, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 9, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1436, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1294, 
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0,12 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 

 
80480041294001  106810474 

“Jaunalstu iela 9, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

  

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.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.5.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1356 un adreses piešķiršanu Vizbulīšu ielā 5, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vizbulīšu ielā 5, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1595, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1356, 

0,12 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.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
80480041356001  106863934 

Vizbulīšu iela 5, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

  

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.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.5.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 008 0182 un adreses piešķiršanu “Kristāli”, Pavasaros, Salas 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Kristāli”, Pavasaros, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 008 0182, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0182, 

0,2105 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) 

Adresācij
as 

objekts 

(viensēta, 
ēka, 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

un telpu 
grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 
ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 
apzīmējums, ja tāds 

ir 

Adresācijas 
objekta 

esošā 

adrese, ja 
tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 
adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 
nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 
saistīto 

objektu 

jaunais 
kadastra 

apzīmējum

s, ja tāds ir 

Cita 
informācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
zeme 80880080182   

“Kristāli”, Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

  

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
80880080182002   

“Kristāli”, Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

  

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.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.6.1 

Par nekustamā īpašuma Naktsvijoļu iela 13,  Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 004 1522)  iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, 

Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6.2 

Par nekustamā īpašuma Cīruļu iela 32, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 0698),  iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, 

Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6.3 

Par nekustamā īpašuma Indriņas ielā 3,  Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 001 0591),  iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, 

Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6.4 

Par nekustamā īpašuma Pūces iela 6,  Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 004 1013),  iegūšanu īpašumā 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins,  Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 

3  (Andris Puide, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6.5 

Par nekustamā īpašuma Kāpu ielā 4,  Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 1479),  iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, 

Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6.6 

Par nekustamā īpašuma Kāpu ielā 2,  Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 1481),  iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, 

Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.7 

Par nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.80760120053, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu 

Ziņo Dace Žīgure 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 
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1. Izbeigt ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.21 (protokols 

Nr.21) uzsākto nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.80760120053, detālplānojuma izstrādi. 

2. Atcelt ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.21 (protokols  

Nr.21) apstiprināto darba uzdevumu Nr. [..].  

3. Izbeigt 2020.gada 3.decembrī starp Mārupes novada pašvaldību un domi, un  

nekustamā īpašuma “Boļi” īpašnieku O.S. noslēgto līgumu Nr. [..]par detālplānojuma 

izstrādi un finansēšanu. 

4. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt iesniedzējam uz elektroniskā pasta 

adresi. 

5. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai paziņojumus par 

pieņemto lēmumu ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  

www.marupe.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.8 

Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.23  

„Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu “Mežupītes” (kadastra Nr.80760071317), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Dace Žīgure 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.24/2022 „Par Mārupes pagasta padomes 

2003.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.23 „Mārupes novada saimniecības 

“Jaunaudzes” detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo 

īpašumu “Mežupītes” (kadastra Nr.80760071317), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma “Mežupītes” (kadastra Nr.80760071317), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novada teritorijā noteiktās projektētās ielas sarkanās līnijas 

atbilstoši Lokālplānojumā Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 

precizēšanai (apstiprināts ar 2017.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem 

Nr.24/2017) noteiktajam risinājumam. 

3. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt nekustamā īpašuma īpašniekam. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

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

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".   

4.2. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu pieņemšanu piecu darba dienu 

laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

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

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Nr.9 

Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 2002.gada 20.jūnija saistošo noteikumu 

Nr.16 “Par nekustamā īpašuma “Jaunastras” sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem daļā par nekustamo īpašumu “Sidrabas” (kadastra Nr.80480070250), 

Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Dace Žīgure 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.25/2022 “Par Rīgas rajona Babītes pagasta 

padomes 2002.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma 

“Jaunastras” sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par nekustamo 

īpašumu “Sidrabas” (kadastra Nr.80480070250), Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads” (turpmāk – Saistošie noteikumi). 

2. Saglabāt nekustamā īpašuma “Sidrabi” teritorijā ar Detālplānojumu noteiktās 

projektētās ielas sarkanās līnijas, atbilstoši Babītes novada (šobrīd Babītes pagasta un 

Salas pagasta) grafiskajā daļā noteiktai Transporta infrastruktūras teritorijai (TR). 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu iesnieguma iesniedzējam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-

adresi. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai 

Svetlanai Burakai:  

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

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis";   

4.2. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu pieņemšanu piecu darba dienu 

laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa 

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

publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.10 

Par nekustamā īpašuma “Papardes”, kadastra Nr.8048 003 1005, Piņķi, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Dace Žīgure 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Papardes”, kadastra Nr. 8048 003 1005, Piņķos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1.redakciju, kā galīgo. Hipersaite uz 

apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23771. 

http://www.marupe.lv/
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2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar Administratīvo līgumu (lēmuma 

1.pielikums). 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem 

ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Papardes”, kadastra Nr. 8048 003 1005, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

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

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

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

informācijas pieejamību Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai  pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un 

teritorijas īpašniekam. 

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

Vēstnesis”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.11 

Par nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, kadastra Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Daina Klauģe 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, kadastra Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1 redakciju, kā galīgo. Hipersaite uz 

apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23668  

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

1.pielikums). 

3.  Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par    

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem 

ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma “Laimes 

krasti”, kadastra Nr. 8048 001 1184, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  īpašnieku 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

http://www.marupe.lv/
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5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

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

pieejamību Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai  pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas 

īpašniekam. 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.12 

Par detālplānojuma grozījumu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā esošai zemes 

vienībai Skaņu iela 2, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Daina Klauģe 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

grozījumu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu iela 2, ar 

kadastra apzīmējumu 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

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 vienības īpašnieku un izstrādātāju. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta 

pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad 

ir publicēts paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas 

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

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

— pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.13 

Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Meža putni” un “Meža ogas” Dzilnuciemā, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā 

Ziņo Dace Žīgure 

 

http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atļaut veikt izmaiņas Detālplānojuma teritorijas robežās, iekļaujot detālplānojuma 

“Meža putni” un “Meža ogas”, Dzilnuciemā,  Babītes pagastā, Mārupes novadā 

teritorijā nekustamā īpašuma “Meža Vēji”, kadastra Nr. 8048 007 0996, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1175 daļu aptuveni 4,3082 ha platībā. 

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr. [..] grozījumus, izdodot 

darba uzdevumu jaunā redakcijā Nr. [..] (Pielikumā). 

3. Pagarināt detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņu, nosakot to divi gadi no 

šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  

lēmumu iesnieguma iesniedzējam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pastu. 

5. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai 

Svetlanai Burakai lēmumu piecu darba dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās 

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

plānošanas informācijas sistēmā, un paziņojumu par lēmuma pieņemšanu publicēt 

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 
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.14 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra 

Nr.80760071316), Mārupē, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80760073555 

Ziņo Dace Žīgure 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Ivars 

Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 

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

Puide)  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra 

Nr.80760071316) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760073555, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. [..]un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra 

Nr.80760071316) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 80760073555 teritorijai 1,5246 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas 

plānotāju Andu Sprūdi.  

http://www.marupe.lv/
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4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kad.Nr.80760071316) Mārupē, 

Mārupes novadā, īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

5.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

www.marupe.lv  un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.15.1 

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

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

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 006 0114, trešo nomas tiesību izsoli par nenotikušu. 

2. Publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv lēmuma 

1.punktā minēto informāciju. 

  

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.15.2 

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

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

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 011 0727, atkārtotas nomas tiesību trešo izsoli par nenotikušu. 

2. Publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv lēmuma 

1.punktā minēto informāciju. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr. 16 

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

kadastra Nr. 80760070564, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760071122 

pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Baiba Baltiņa  

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760070564), zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8076 007 1122 - 0,0199 ha platībā, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

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

3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80760071122, 

Mārupē, Mārupes novads, pieņemšanu dāvinājumā. 

  

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

LĒMUMS Nr.17  

NAV PIEŅEMTS 

Par nekustamā īpašuma “Jaunļutas 2”, Skārduciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, atsavināšanu 

Ziņo Jānis Buza 

 

Atklāti balsojot ar „par” balsīm NAV, „pret” 12 (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, 

Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins),, „atturas” 4 (Jānis Lagzdkalns, 

Andris Puide, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha),   

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

trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

Nepieņemt lēmumu Nr.17 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

Nr. 18 

Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā Jelgavas ceļš 26A, Tīraine, Mārupes 

pagasts,  Mārupes novads, kadastra numurs Nr.8076 008 0458 

Ziņo Baiba Baltiņa  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Nodibināt ceļa servitūtu pašvaldības nekustamajam īpašumam Viršu iela 1 A, Tīraine, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8076 008 0458, 51 m garumā un 

4,5 m platumā (Pielikums Nr.1) par labu nekustamajam īpašumam Viršu iela 1A, 

Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar kadastra Nr.8076 900 0499. 

2. Slēgt ar A.Ņ., personas kods [..],  servitūta līgumu (Pielikums Nr.2), par labu 

nekustamajam īpašumam Viršu iela 1A- 1, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads 

ar kadastra numuru 8076 900 0499, nosakot, ka izdevumus, kas saistīti ar servitūta 

līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz A.Ņ. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.19 

Par saistošo noteikumu Nr. 26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai  

centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai 

kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Ivars 

Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 

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

Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  

ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.26/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  

ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai" 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.26/2022  "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un 

centralizētai kanalizācijas sistēmai " publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4.  Saistošie noteikumi Nr.26/2022  "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un 

centralizētai kanalizācijas sistēmai" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 
 

Nr.20 

Par saistošo noteikumu Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27/2022 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.27/2022  "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

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

saistošos noteikumus Nr.27/2022  "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes 

novadā" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4.  Saistošie noteikumi Nr.27/2022  "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes 

novadā" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Plkst. 11.30 tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums 15 minūtes. 

Plkst. 11.45 dome sēde turpinās. 

 

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

 

Nr.21 

Par grozījumiem Izglītības pārvaldes amatu sarakstā  

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 12.oktobra 

lēmumu Nr.1, sēdes protokola Nr.12, apstiprinātajā Izglītības pārvaldes amatu vietu 

sarakstā: 

1.1. Izveidot jaunu amata vietu – vadītāja vietnieks, (profesijas kods 1112 37) 1.amatu 

saime, IIB līmenis, 12.mēnešalgu grupa (vienai slodzei mēnešalga ne vairāk kā 

1647.00 EUR). 

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

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Izglītības pārvaldes amata 

vietu sarakstu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.22 

Par grozījumiem Babītes pirmsskolas izglītības  iestādes amatu sarakstā  

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

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

lēmumu Nr.37, sēdes protokola Nr.1, apstiprinātajā Babītes pirmsskolas izglītības 

iestādes amatu vietu sarakstā: 

1.1. Ar 2022.gada 1.jūniju esošajai amata vietai – lietvedis (profesijas kods 3341 

04) noteikt 0,8 slodzes, 18.3 amata saimi, III līmeni, 8.mēnešalgu grupu (amata 

mēnešalgas likme 1 amata slodzei 1025.00 EUR). 
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2. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Babītes pirmsskolas 

izglītības iestādes amata vietu sarakstu. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.23.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt P.B.K., personas kods [..], finansiālu atbalstu 360 euro (trīs simti sešdesmit 

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

Šveicē, no 2022.gada 12.augusta līdz 28.augustam. Sportistam ir pienākums ievērot 

pieteikumā norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no 

sportista paša līdzekļiem. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, no 

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

P.B.K., personas kods [..]. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt P.B.K. uz A/S 

“Swedbank” kontu Nr. [..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot 

iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

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

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot  atskaiti par tā 

izlietošanu. 

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

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, P.B.K., 

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

finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.23.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt J.R., personas kods [..], finansiālu atbalstu 710 euro (septiņi simti desmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību treniņnometnē, Albufeirā, 

Portugālē, no 2022.gada 8.marta līdz 4.aprīlim. Sportistei ir pienākums ievērot 
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2022.gada 27.aprīļa pieteikumā (reģ.Nr.1/2.1.-3/2434) norādīto izmaksu maksimālo 

apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no sportistes pašas līdzekļiem. Izmaksas, kas 

saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas 

ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar J.R., 

personas kods [..], likumisko pārstāvi (māti) O.R., personas kods [..]. 

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

A/S “Swedbank” kontu Nr. [..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā ieturot 

iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

4. J.R., personas  kods [..], likumiskajai pārstāvei (mātei) O.R. nodrošināt finansējuma 

izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā 

iesniedzot  atskaiti par tā izlietošanu. 

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

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, J.R., personas 

kods [..], likumiskajai pārstāvei (mātei) O.R., personas kods [..], ir pienākums atmaksāt 

Mārupes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas mērķim 

neatbilstoši izlietotā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.23.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt R.D., personas kods [..], finansiālu atbalstu 660 euro (seši simti sešdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību taekvondo sacensībās 

2022.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 

sportistam ir pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to 

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

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

kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

R.D., personas kods [..], likumisko pārstāvi (tēvu) K.D., personas kods [..], un biedrību 

“OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “OLIMPIKS”, 

Reģ. Nr. 40008131175, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. R.D., personas kods [..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) K.D., personas kods [..], un 

biedrībai “OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot pašvaldībā atskaites par tā 

izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad R.D., personas kods 

[..], likumiskajam pārstāvim (tēvam) K.D., personas kods [..], un biedrībai 
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“OLIMPIKS”, Reģ. Nr. 40008131175, abiem kopā solidāri vai  katram atsevišķi 

atmaksāt piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši 

izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.23.4 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt L.V., personas kods [..], finansiālu atbalstu 180 euro (simt astoņdesmit euro) 

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

saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

L.V., personas kods [..], likumisko pārstāvi (māti) L.V., personas kods [..], un biedrību 

“Mārupes BMX klubs”, Nr.40008158108. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Mārupes 

BMX klubs”, Nr.40008158108, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. L.V., personas kods [..], likumiskajai pārstāvei (mātei) L.V., personas kods [..], un 

biedrībai “Mārupes BMX klubs”, Nr.40008158108, abiem kopā un katram atsevišķi 

nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, 

administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot domei atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad L.V., personas kods 

[..], likumiskajai pārstāvei (mātei) L.V., personas kods [..], un biedrībai “Mārupes BMX 

klubs”, Nr.40008158108, 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.23.5 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 
 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 
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1. Piešķirt T.P., personas kods [..], finansiālu atbalstu 340 euro (trīs simti četrdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar sportista dalību triatlona sacensībās 

2022.gadā, saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka 

sportistam ir pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to 

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

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

kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

T.P., personas kods [..], un biedrību “Piramida triathlon club”, Reģ. Nr. 40008189803. 

3. Pēc administratīvā līguma parakstīšanas finansējumu pārskaitīt biedrībai “Piramida 

triathlon club”, Reģ. Nr.40008189803, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

4. T.P., personas kods [..], un biedrībai “Piramida triathlon club”, Reģ. Nr. 40008189803, 

abiem kopā un katram atsevišķi nodrošināt piešķirtā finansējuma izlietošanu atbilstoši 

tā piešķiršanas mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot 

pašvaldībā atskaites par tā izlietošanu.  

5. Gadījumā, ja piešķirtais finansējums tiek izlietots neatbilstoši tā piešķiršanas mērķim 

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, tad T.P., personas kods 

[..], un biedrībai “Piramida triathlon club”, Reģ. Nr.40008189803, abiem kopā solidāri 

vai katram atsevišķi atmaksāt piešķirto finansējumu neizlietotajā, vai piešķiršanas 

mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un 

kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1a, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.23.6 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt N.M., personas kods [..], finansiālu atbalstu 520 euro (pieci simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību LBS Open 3X3 čempionātā, 

Alexela Open, Prime elite un Loto Open sacensībās 2022.gadā, Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā, Polijā un Vācijā. Sportistam ir pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu 

maksimālo apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no sportista paša līdzekļiem. Izmaksas, 

kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir 

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

N.M., personas kods [..]. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt N.M. uz A/S “Swedbank” 

kontu Nr. [..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju 

ienākuma nodokli. 

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

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot  atskaiti par tā 

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

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, N.M., personas 

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

neizlietotā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotā daļā administratīvajā līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.23.7 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt N.N.V., personas kods [..], finansiālu atbalstu 520 euro (pieci simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību LBS Open 3X3 čempionātā, 

Alexela Open, Prime elite un Loto Open sacensībās 2022.gadā, Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā, Polijā un Vācijā. Sportistam ir pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu 

maksimālo apmēru, to pārsniedzot, starpību segt no sportista paša līdzekļiem. Izmaksas, 

kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir 

sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

N.N.V., personas kods [..]. 

3. Pēc administratīvā līguma noslēgšanas finansējumu pārskaitīt N.N.V. uz A/S 

“Swedbank” kontu Nr. [..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot 

iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

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

mērķim, administratīvajā līgumā paredzētajā kārtībā iesniedzot  atskaiti par tā 

izlietošanu. 

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

mērķim (lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, N.N.V., 

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

finansējumu neizlietotā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.  

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.23.8 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis 
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Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

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

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību Pasaules čempionātā vieglatlētikā 

veterāniem, Tamperē, Somijā, no 2022.gada 29.jūnija līdz 10.jūlijam. Sportistei ir 

pienākums ievērot pieteikumā norādīto izmaksu maksimālo apmēru, to pārsniedzot, 

starpību segt no sportistes pašas līdzekļiem. Izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas 

izdevumu segšanu, no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% 

apmērā.  

2.  Finansiālu atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3.  Finansiālo atbalstu Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai 

pārskaitīt I.K., personas kods [..], uz viņas norādītu bankas norēķinu kontu, viena 

mēneša laikā pēc attaisnojošu dokumentu iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.24 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada  

jauniešu vasaras nodarbinātības 2022.gadā ietvaros 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

Sēdes audio ieraksts 1:59:55 – 2:10:10 

(Mārtiņš Bojārs, Andrejs Ence, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis,  

Liene Šmite, Ilze Krēmere) 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 
 

1. Jaunmārupes pamatskolā: 

1.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30.jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 3.35 

1.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 4 (četras) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 3.35 

1.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

klasifikatora kods: 9329 09 

darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 3.35 

 

2. Mārupes pamatskolā 

2.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 



 

41 
 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

2.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

2.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35  

2.4. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

2.5. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

2.6. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

 

3. Mārupes Valsts Ģimnāzijā 

3.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 3 (Trīs) amata vietas:  

  nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

  klasifikatora kods: 9329 09 

  darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

  stundu tarifa likme: 3.35 

3.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (Trīs) amata vietas: 

  nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

  klasifikatora kods: 9329 09 

  darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

  stundu tarifa likme: 3.35 

3.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 3 (Trīs) amata vietas: 

  nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

  klasifikatora kods: 9329 09 

  darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

  stundu tarifa likme: 3.35 

 

4. Mārupes novada Skultes sākumskolā: 

4.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

4.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 
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 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

4.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietau: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35  

4.4. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 2 (divas) amata vietas:  

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

4.5. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

4.6. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 2 (divas) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

 

5. Pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte” 

5.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietau:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

5.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietau: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

5.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 1 (vienu) amata vietau: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35  

5.4. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 6 (sešas) amata vietas:  

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

5.5. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 6 (sešas) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

5.6. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 6 (sešas) amata vietas: 
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 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

 

6. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zeltrīti”  

6.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 5 (piecas) amata vietas:  

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

6.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

6.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 5 (piecas) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

 

7. Pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte”  

7.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

7.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

7.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35  

7.4. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 10 (desmit) amata vietas:  

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

7.5. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

7.6. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 10 (desmit) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 
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 stundu tarifa likme: 3.35 

 

8. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīļuks”  

8.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 4 (četras) amata vietas:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

8.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

8.3. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 13 (trīspadsmit) amata vietas:  

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

stundu tarifa likme: 3.35 

8.4. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 13 (trīspadsmit) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

8.5. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 13 (trīspadsmit) amata vietas: 

 nosaukums:pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīgs 

 klasifikatora kods: 5312 01 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

 

9. Mārupes Pašvaldības īpašumu pārvaldē 

9.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

9.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

9.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35  

 

10. Mārupes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā 

10.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 1 (vienu) amata vietau:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 
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10.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietau: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

 

11. Mārupes novada Izglītības pārvaldē 

11.1. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 1 (vienu) amata vietau: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

 

12. Mārupes novada Sporta centrā 

12.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam izveidot 3 (trīs) amata vietas:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

12.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

12.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26.augustam izveidot 3 (trīs) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35  

 

13. Mārupes novada Sociālajā dienestā 

13.1. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam dienas centrā “Tīraine” izveidot 2 

(divas) amata vietas:  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.2. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam dienas centrā “Tīraine” izveidot 1 (vienu) 

amata vietau: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.3. No 2022. gada 1.augusta līdz 26. augustam dienas centrā “Tīraine” izveidot 1 

(vienu) amata vietu: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.4. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 4 

(četras) amata vietas: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 
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 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.5. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam dienas centrā “Švarcenieki” izveidot 1 

(vienu) amata vietau: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.6. No 2022. gada 1.augusta līdz 26. augustam dienas centrā “Švarcenieki” 

izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.7. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam Daudzfunkcionālajā sociālo 

pakalpojumu centrā “Piņķi” izveidot 1 (vienu) amata vietu: 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.8. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu 

centrā “Piņķi” izveidot 1 (vienu) amata vietu  

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.9. No 2022. gada 1.augusta līdz 26. augustam Daudzfunkcionālajā sociālo 

pakalpojumu centrā “Piņķi” izveidot 1 (vienu) amata vietu 

 nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

 klasifikatora kods: 9329 09 

 darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

 stundu tarifa likme: 3.35 

13.10. No 2022. gada 1.jūnija līdz 30. jūnijam DSPC “Babīte” izveidot 1 (vienu) 

amata vietu: 

  nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

  klasifikatora kods: 9329 09 

  darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

  stundu tarifa likme: 3.35 

13.11. No 2022. gada 1.jūlija līdz 28.jūlijam DSPC “Babīte”  izveidot 1 (vienu) 

amata vietu  

  nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

  klasifikatora kods: 9329 09 

  darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

  stundu tarifa likme: 3.35 

13.12. No 2022. gada 1.augusta līdz 26. augustam DSPC “Babīte” izveidot 1 (vienu) 

amata vietu 

  nosaukums:teritorijas labiekārtošanas un uzkopšanas darbu palīgstrādnieks 

  klasifikatora kods: 9329 09 

  darba laiks:nepilnais nedēļas darba laiks – 20 stundas 

  stundu tarifa likme: 3.35 
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14. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai slēgt  darba līgumus 

ar skolniekiem. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.25 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Mārupes velosvētku un 

Latvijas atklātā čempionāta kritēriju brauciena organizēšanai Mārupes pagasta, 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 2022. gadā dažādu vecumu grupu 

Mārupes novada iedzīvotājiem 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Andris Puide interesējas, kādēļ par sabiedrisko kārtību atbildīgā persona ir SIA “Grifs AG”, 

ja pašvaldībā darbojas pašvaldības policija. Deputāts uzskata, ka ir precizējamas juridiskas 

nianses. 

Mārtiņš Bojārs skaidro, ka konkursa pretendenta uzdevums svētku norisi nodrošināt saviem 

spēkiem, tādēļ arī pašvaldības policija nav piesaistāma šim pasākumam, jo tas nav 

pašvaldības organizēts pasākums. 

Aivars Osītis uzskata, ja nolikums paredz norādīt fizisku personu, tad ir jāuzrāda SIA “Grifs 

AG”  pārstāvis, minot konkrēti vārdu un uzvārdu. 

Andris Puide lūdz precizēt  summas, kuras atrunātas lēmuma konstatējošā daļā. 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Piešķirt biedrībai „Latvijas Riteņbraukšanas federācija”, reģ.Nr.40008023340, 

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

velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta kritēriju braucienā 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. 

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

Riteņbraukšanas federācija”, reģ. Nr.40008023340, administratīvo līgumu par piešķirtā 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.26 

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 18/2022 "Par kārtību, 

kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi  

Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2022 “Par kārtību, kādā tiek organizēti 

centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā”  jaunā precizētā 

redakcijā saskaņā ar pielikumu. 

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

nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Saistošos noteikumus  nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.27 

Par saistošo noteikumu  Nr. 28/2022  

„Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Laura Cine 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.28/2022 „Par pašvaldības nodevu par ielu 

tirdzniecību Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.28/2022 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību 

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.28/2022 „Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību Mārupes 

novadā” publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.28 

Par saistošo noteikumu  Nr.29/2022  

“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 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 29/2022  “Grozījumi 

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

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

pielikumu.  
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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) lpp. 

 

Nr.29 

Par Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 27.novembra saistošo noteikumu 

Nr.64 “Par Babītes novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas 

aprēķināšanas kārtību” atcelšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.30/2022 “Par Babītes novada pašvaldības domes 

2019.gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr. 64 “Par Babītes novada pašvaldības 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 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”.  

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

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

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

 

 Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.30 

Par saistošo noteikumu  Nr.31/2022 „Par tirdzniecību publiskajās vietās  

Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Laura Cine 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.31/2022  „Par tirdzniecību publiskajās vietās 

Mārupes novadā” saskaņā ar  pielikumu. 
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2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.31/2022 „Par tirdzniecību publiskajās vietās 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.31/2022  „Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes 

novadā” publicēt oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.31 

Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2022” ietvaros 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars 

Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), (Ivars 

Punculis, Guntis Ruskis kā ieinteresētās personas, 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 tiesības slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvaldes 

uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe - mūsu mājas 2022” ietvaros šādām 

privātpersonām: 

 
Iegūtā 

vieta pēc 

balsu 

skaita 

Iesniedzējs Projekts Piešķirtais 

finansējums 

Saņemtais 

balsu skaits 

iedzīvotāju 

balsojumā 

1. Biedrība 

“Prioritāte” 

Mārupes futbola rīts EUR 

2 415,00  

282 

2. Džudo klubs 

Mārupe, Biedrība 

Hokeja diena Mārupē ar Georgiju 

Pujacu 

EUR 

2 459,50  

225 

3. Laila Plātere 

 

Apmācību cikls “Ģimenes 

pirtsdiena” 

EUR 

2 500,00  

119 

4. Artūrs Nikolajevs Ilgtspējīga apģērba radīšana – 

praktiskas šūšanas nodarbības 

bērniem un jauniešiem! 

EUR 2 

499,75  

112 

5. Elīna Puncule Mārupes aukstumpeldēšanas 

sezonas aktivitātes 2022/2023 

EUR 

2 500,00  

93 

6. Aija Druvkalne Mazais virtuvē – ēst gatavošanas 

darbnīcas bērniem 

EUR 

2 500,00 

91 

7. Ginta Šenfelde Dabas spēles- orientēšanās EUR 

2 314,00  

87 

8. “Green and Smart”, 

SIA 

Sabiedrības veselības pasākumi, 

izmantojot latviskās pirts 

tradīcijas 

EUR 2 

340,00  

87 

9. Biedrība “Mārupes 

uzņēmēji” 

Podkāsts “Mārupes uzņēmēju 

pieredzes stāsti” – 10 epizodes, 

EUR 

2 350,00 

77 
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kas iedvesmos tevi uzsākt un 

attīstīt uzņēmējdarbību. 

10. Gunta Siliņa-

Jasjukeviča 

Tradīciju skola 2022 – Mārtiņi 

Mārupē 

EUR 

2 500,00  

77 

11. Biedrība “Sporta 

klubs Virsotne” 

Drošs skrituļslidotājs – vesels 

skrituļslidotājs!  

Drošas skrituļslidošanas skola– 

apmācība, pilnveidošana, drošība 

uz skrituļslidām. 

EUR 2 

489,00  

65 

12. Biedrība 

„Jaunmārupe 

skrien!” 

Tautas skrējiens „Mārupe 2022” EUR 2 

499,10  

43 

FINANSĒJUMS KOPĀ: EUR  

29 366,35  

 

 

2. Atteikt piešķirt finansējumu pretendentam, kura pieteikums Nolikuma 32.punkta kārtībā 

pārsniedz Nolikuma 5.2.punktā paredzēto kopējo finansējuma summu rīcībā 

“Sabiedriskās aktivitātes”: 
Iegūtā 

vieta pēc 

balsu 

skaita 

Iesniedzējs Projekts Piešķirtais 

finansējums 

Saņemtais 

balsu skaits 

iedzīvotāju 

balsojumā 

13. Biedrība “Pierīgas 

partnerība” 

Festivāls “Viedi.Zaļi.Draudzīgi!” EUR 

2 500,00 

39 

 

3. Ievērojot konstatējošajā daļā minēto, valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai projektu 

konkursa “Mārupe – mūsu mājas 2022” ietvaros, pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14a) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo daļu, otrās daļas 

4.1.punktu, trešo daļu, trešo prim daļu,  atļaut bez atlīdzības: 

3.1.Biedrībai “Jaunmārupe Skrien!” 2022.gada 4.septembrī publiska pasākuma – 

“Tautas skrējiens “Mārupe 2022”” laikā izmantot Jaunmārupes pamatskolas 

stadionu Īvju ielā 5/7, Jaunmārupē, Mārupes novadā. Stadiona izmantošanas laiks 

ir no plkst. 07:00 līdz 15:00; 

3.2.Gintai Šenfeldei publiska pasākuma – “Dabas spēles- orientēšanās” norisei izmantot 

teritoriju Piņķos, Jūrmalas ielā 17 (kadastra Nr. 80480030301), un futbola laukumu 

Spuņciemā, Salas pag., (kadastra Nr. 80880050608); 

3.3.Biedrībai “Prioritāte” publiska pasākuma “Mārupes futbola rīts” norisei  izmantot 

Jaunmārupes pamatskolas stadionu Īvju ielā 5/7, Jaunmārupē, Mārupes novadā. 

Stadiona izmantošanas laiks ir 2022.gada 28.augusts no plkst. 08:00 līdz 15:00;  

3.4.Guntai Siliņai-Jasjukevičai publiska pasākuma “Mārtiņdienas darbnīca” norisei 

izmantot Mārupes Kultūras namu, Daugavas iela 29, Mārupē. Mārupes Kultūras 

nama izmantošanas laiks 2022.gada 29.oktobris no plkst. 16.00. līdz 18.00.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram: 

4.1.Līdz 2022.gada 22.jūnijam slēgt līdzdarbības līgumus ar 1.punktā minētajām 

privātpersonām.  

4.2.Slēgt līgumu ar: 

4.2.1. biedrību “Jaunmārupe skrien!” par Jaunmārupes pamatskolas stadionā Īvju 

ielā 5/7, Jaunmārupē nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Tautas skrējiena 

“Mārupe 2022”” norises laikā; 
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4.2.2. biedrību “Prioritāte” par Jaunmārupes pamatskolas stadionā Īvju ielā 5/7, 

Jaunmārupē nodošanu bezatlīdzības lietošanā “Mārupes futbola rīts” norises 

laikā; 

4.2.3. Gintu Šenfeldi par teritorijas Piņķos, Jūrmalas ielā 17 (kadastra Nr. 

80480030301), un futbola laukuma Spuņciemā, Salas pag., (kadastra Nr. 

80880050608) nodošanu bezatlīdzības lietošanā pasākuma “Dabas spēles- 

orientēšanās” norises laikā; 

4.2.4. Guntu Siliņu-Jasjukeviču par Mārupes Kultūras nama, Daugavas iela 29, 

Mārupē nodošanu bezatlīdzības lietošanā pasākuma “Mārtiņdienas 

darbnīca” norises laikā. 

4.3.Norīkot divas policijas ekipāžas “Tautas skrējiena “Mārupe 2022”” norises laikā. 

5. Konkursa rezultātus publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv ne vēlāk kā līdz 2022.gada 6.jūnijam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lp. 

Nr.32 

Par Mārupes novada pašvaldības dalību grantu programmā „(ie)dvesma” sadarbībā ar 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Ogres novada 

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

pašvaldību un AS „SEB banka” 

Ziņo Elīna Brigmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 

 

1. Atbalstīt un apstiprināt Mārupes novada pašvaldības dalību uzņēmējdarbības grantu 

programmā un sadarbības veidošanā, noslēdzot sadarbības līgumu ar Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību, 

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

AS “SEB banka”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas Uzņēmējdarbības speciālistei organizēt sadarbības līguma slēgšanu 

ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Ogres novada 

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

pašvaldību. 

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

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Ogres novada 

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

pašvaldību un AS “SEB banka” grantu programmas “(ie)dvesma” īstenošanai 

2022.gadā. 

4. Pēc sadarbības līguma noslēgšanas līdz tā izpildes pabeigšanai deleģēt Mārupes novada 

pašvaldības Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas uzņēmējdarbības speciālisti 

darbam konkursa žūrijas komisijā, lai kopā ar citiem žūrijas komisijas locekļiem 

sagatavotu un apstiprinātu konkursa nolikumu un īstenotu konkursu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

http://www.marupe.lv/
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Nr.33 

Par pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību iznomāšanu personīgo 

palīgsaimniecību - ģimenes dārzu uzturēšanai, un par ģimenes dārzu izmantošanas 

kārtības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Nodot nomā pašvaldības īpašumā esošas neapbūvētas zemes vienības personīgo 

palīgsaimniecību - ģimenes dārzu uzturēšanai un noteikt šādus iznomāšanas termiņus: 

1.1. Nekustamā īpašuma “Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 004 

0354, ar pieņemto nosaukumu „MRS” esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2023. 

gada 31. decembrim; 

1.2. Nekustamā īpašuma “Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 003 

0167, ar pieņemto nosaukumu „Piņķi” esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2024. 

gada 29. februārim;  

1.3. Nekustamā īpašuma “Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 009 

0057, ar pieņemto nosaukumu „Virsaiši” esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2025. 

gada 31. decembrim; 

1.4. Nekustamā īpašuma “Dārzi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 001 

0069, ar pieņemto nosaukumu „Mežāres” esošajiem ģimenes dārziem - līdz 

2026. gada 28. februārim; 

1.5. Nekustamā īpašuma “Sila iela 4” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 004 

0507, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2023. gada 31. decembrim; 

1.6. Nekustamā īpašuma “Zvirbuļi” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 004 

0460, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2023. gada 31. decembrim; 

1.7. Nekustamā īpašuma “Liepu aleja 23” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 

004 0496, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2023. gada 31. decembrim; 

1.8. Nekustamā īpašuma “Kalnciema masīvs” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 

8048 017 0092, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2026. gada 28. februārim; 

1.9. Nekustamā īpašuma “Annas masīvs” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 

006 0021, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2026. gada 28. februārim; 

1.10. Nekustamā īpašuma “Pūces masīvs” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8048 

014 0054, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2026. gada 28. februārim; 

1.11. Nekustamā īpašuma “Cielavas masīvs” zemes vienībā, kadastra apzīmējums 

8048 014 0042, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2025. gada 31. maijam; 

1.12. Nekustamā īpašuma “Tīraines dārzi – 8”, zemes vienībā, kadastra apzīmējums 

8076 008 0226, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2025. gada 31. maijam; 

1.13. Nekustamā īpašuma “Skultes iela 32”, zemes vienībā, kadastra apzīmējums 8076 

001 0041, esošajiem ģimenes dārziem - līdz 2025. gada 31. maijam. 

2. Līdz šī lēmuma spēkā stāšanās dienai starp pašvaldību un ģimenes dārzu nomniekiem 

noslēgto zemesgabalu nomas līgumu noteikumi netiek grozīti. 

3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības noteikumus “Par ģimenes dārzu izmantošanas 

kārtību” (skat. pielikums). 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Babītes novada pašvaldības domes 

2020. gada 26. februāra lēmums “Par pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes 
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vienību iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību - ģimenes dārzu uzturēšanai” 

(protokols Nr.3, 26.§). 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos dienu spēku zaudē Babītes novada pašvaldības domes 

2020. gada 2. aprīļa noteikumi Nr.7 “Par ģimenes dārzu izmantošanas kārtību”. 

6. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.34 

Par Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Āriņi”, Klīvēs, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 013 0059, tirgus nomas maksas 

un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

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

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

nolemj: 
 

1. Izsludināt izsoli ar augšupejošu soli par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu “Āriņi”, 

Klīvēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 013 0059, kas sastāv no 

zemes vienības 1,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0059, uz 5 gadiem, 

lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām.  

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit 

euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa kā sākotnējo nomas maksu gadā. 

3. Pirmajā nekustamā īpašuma nomas gadā nomas maksu palielināt par 290,40 EUR (divi 

simti deviņdesmit euro, 40 centi) apmērā (nomas maksas novērtēšanas izdevumi). 

4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Āriņi”, Klīvēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8048 013 0059, izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 

5. Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

 Priekšsēdētājs – pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

 Komisijas locekļi:  

 Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

 Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

 Mārupes novada Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks Jānis 

Ozoliņš, 

 Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas jurists Dāvids Valters. 

6. Paziņojumu par elektronisko izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības interneta 

vietnē www.marupe.lv, sociālā tīmekļa vietnē Facebook, pašvaldības laikrakstā 

“Mārupes Vēstis” un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

7. Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo personu, Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektoru Kristapu Loču. 

8. 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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Nr.35 

Par pašvaldības īpašumā esošā vides objekta – lidmašīnas Skultes ielā 19, Skultes ciemā 

demontēšanu no postamenta un pārvietošanu uz muzeju 

Ziņo Elīna Brigmane 

Sēdes audio ieraksts 2:25:50 – 2:54:35 

(Andris Puide, Normunds Orleāns, Mārtiņš Bojārs, Jānis Kazaks, Uģis Šteinbergs, Nikolajs 

Antipenko, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins, Ivars Punculis, Kristaps Ločs) 

 

Mārtiņš Bojārs lūdz domes sēdes pārtraukumu 10 minūtes. 

Plkst. 12.55 tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums 

Plkst. 13.10 dome sēde tiek turpināta. 

 

Sēdes audio ieraksta turpinājums 3:09:25 – 3:14 :17 

(Andris Puide, Ivars Punculis, Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs) 

 

Deputāti vienojas, ka no lēmumprojekta lemjošās daļas tiek svītroti punkti  

Nr. 2., 3., 5., 6. 

2. Ņemot vērā vides objekta – lidmašīnas, kā reta tipa objekta vērtību, ko pierāda tās 

iekļaušana valsts un starptautiska mēroga tūrisma ceļvežos, saglabāt to kā aviācijas 

tehnikas vēstures un muzeja eksponātu (2. punkts tiek svītrots no lēmuma lemjošās 

daļas) 

 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lidmašīnas IL-28 

pārvietošanu un nodošanu glabāšanā biedrībai "F.CANDERA AVIĀCIJAS 

TEHNIKAS MUZEJS" tās demonstrēšanai Latvijas Aviācijas tehnikas muzejā, 

saglabājot objektu Mārupes novada pašvaldības īpašumā   (3. punkts tiek svītrots no 

lēmuma lemjošās daļas) 

 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Grāmatvedības un Finanšu 

nodaļai veikt nepieciešamos budžeta grozījumus, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar vides 

objekta – lidmašīnas demontēšanu no postamenta un pārvietošanu uz biedrības 

"F.CANDERA AVIĀCIJAS TEHNIKAS MUZEJS" izveidoto Latvijas Aviācijas 

tehnikas muzeju  (5. punkts tiek svītrots no lēmuma lemjošās daļas) 

 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

marketinga nodaļai informēt sabiedrību par pašvaldības lēmumu un iespējamiem 

satiksmes ierobežojumiem, kas saistīti ar vides objekta – lidmašīnas pārvietošanu (6. 

punkts tiek svītrots no lēmuma lemjošās daļas) 

 

Deputāti vienojas, ja risinājums tiek sagatavots ātrāk, tad nekavējoties tiek sasaukta ārkārtas 

sēde. 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Aivars Osītis, Andris Puide, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks),  (Oļegs Sorokins, Jānis 

Lagzdkalns, Normunds Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto 

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

 

1. Atzīt, ka Mārupes novada pašvaldības īpašumā esošais vides objekts – lidmašīna IL-

28, publiski izstādīta ne tikai kā militārā mantojuma un tūrisma objekts, bet arī kā 
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ideoloģijas simbols, kas uzstādīts demonstrēšanai no postamenta Skultes ielā 19, 

Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā.  

2. Uzdod  Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2022.gada 21.jūnija Finanšu 

komitejai sagatavot iespējamo rīcību par lidmašīna demontāžu, norādot aptuveni 

orientējošās izmaksas un realizācijas termiņus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.36 

Par Mārupes novada 

Mārupes pilsēta robežas noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

Sēdes audio ieraksts 3:14:20 - 3:25:05  

(Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Andrejs Ence, Aivars Osītis) 

Mārtiņš Bojārs  uzskata, ka  lēmuma lemjošās daļas 2. punkts –  

“Informēt Valsts adrešu reģistru par labojumu veikšanu Mārupes pilsētas teritorijā 

esošo nekustamo īpašumu adresācijas pierakstā, kurā paredz sistemātisku datu pielāgošanu 

Adrešu reģistrā, mainot adresācijas pieraksta veidu no “………, Mārupe, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads” uz “…….., Mārupe, Mārupes novads””. –  

ir svītrojams no lēmuma, jo, kas plāno segt šos izdevumus. 

Lauma Erdmane skaidro,  ja iet runa par adrešu plāksnēm, tad mainīts nekas netiks. 

Andrejs Ence piebilst, ka  uz adrešu plāksnēm neparādās uzraksts Mārupes novads. 

Andris Puide uzskata, ka lēmums ir vērtējams atkārtoti, juridiski izvērtējot, ko pašvaldība no 

tā iegūst, ko zaudē,  jo deputāts uzskata, ka likums ir nepārdomāts un būtu vērtīgi rakstīt 

Saeimas juridiskai komisijai un citiem ar šo jautājumu saistītiem adresātiem, ar lūgumu atcelt 

šo likumu, nevis likt deputātiem pildīt kāda  iegribas. 

Andrejs Ence uzsver, ka šobrīd likums ir spēkā un pašvaldībai ir jāpilda likums, pretējā 

gadījumā var ierosināt pašvaldības domes atlaišanu. 

Andris Puide min, ka viņa vēlētāji nekad nav bijuši par to, lai Mārupe būtu pilsēta, kā ari 

deputāts neredz tam juridisku pamatojumu. 

 

Atklāti balsojot ar  9 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe,  Ivars Punculis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Jānis Kazaks), 

(Oļegs Sorokins no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumu  

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 6 (Andris Puide, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Mārtiņš 

Bojārs, Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:   

 

1.  Apstiprināt Mārupes novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma vienību 

Mārupes pilsēta robežu  un robežu aprakstu, atbilstoši pielikumam.  

2.  Informēt Valsts adrešu reģistru par labojumu veikšanu Mārupes pilsētas teritorijā esošo 

nekustamo īpašumu adresācijas pierakstā, kurā paredz sistemātisku datu pielāgošanu 

Adrešu reģistrā, mainot adresācijas pieraksta veidu no “………, Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads” uz “…….., Mārupe, 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. 
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Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.37 

Par saistošo noteikumu  Nr.32/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta 

zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, 

Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks), (Oļegs Sorokins, Normunds 

Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu  nepiedalās),  

„pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.32/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.32/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” un to paskaidrojuma 

rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

3.  Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

saistošos noteikumus Nr.32/2022  “Par Mārupes novada pašvaldības neapbūvēta 

zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” publicēt oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”.  

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.38 

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

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

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, 

Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks), (Oļegs Sorokins, Normunds 

Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu  nepiedalās),   

„pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.33/2022  „Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 

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

novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 

saskaņā ar  pielikumu. 

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

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3.  Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.39 

Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

23.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 

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

(kadastra Nr.80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu 

Ziņo Dace Žīgure 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, 

Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks), (Oļegs Sorokins, Normunds 

Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu  nepiedalās),    

„pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.34/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

23.02.2022. saistošo noteikumu Nr.7/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 

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

Nr. 80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

2.1. Lēmumu par saistošo noteikumu Nr.34/2022 apstiprināšanu ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt Lokālplānojuma aktuālo 

(1.2.red.) redakciju;  

2.2. Saistošos noteikumus divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas nosūtīt 

izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".   

2.3. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu pieņemšanu piecu darba dienu 

laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

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

novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

2.4. Pašvaldības tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz Lokālplānojuma aktuālo redakciju 

Ģeoportālā un saiti uz saistošo noteikumu Nr.34/2022 oficiālo publikāciju 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 
 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”. Lokālplānojums ir īstenojams pēc lēmuma par saistošo noteikumu Nr.34/2022 

publicēšanas Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.40 

Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu 

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

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Andris Puide, Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks), (Oļegs 

Sorokins, Normunds Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto 

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

 

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

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

http://www.marupe.lv/
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vienību 8,2840 ha platībā (kadastra apzīmējums 8076 006 0114) lauksaimniecības 

vajadzībām bez apbūves tiesībām.  

2.  Apstiprināt atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cenu 768,00 euro (septiņi simti 

sešdesmit astoņi euro) kā sākotnējo nomas maksu gadā. 

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

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

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

pielikumu. 

4.  Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

 Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

 Komisijas locekļi:  

 Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima 

Levanoviča, 

 Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

 Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele. 

 Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Baiba Baltiņa. 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un sociālā tīmekļa vietnē Facebook. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.41 

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

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

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Andris Puide, Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Aivars Osītis, 

Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks), (Oļegs 

Sorokins, Normunds Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj: 

 

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

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

ha platībā (kadastra apzīmējums 8076 011 0727) lauksaimniecības vajadzībām.  

2.  Apstiprināt atkārtotas nomas tiesību izsoles sākuma cenu 2816,00 euro (divi tūkstoši 

astoņi simti sešpadsmit euro) kā sākotnējo nomas maksu gadā. 

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

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

4.  Izveidot Nekustamā īpašuma izsoles komisiju šādā sastāvā:  

 Priekšsēdētājs  - pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs; 

 Komisijas locekļi:  

 Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima 

Levanoviča, 

 Pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

 Pašvaldības īpašuma pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele. 

 Centrālās administrācijas Juridiskās nodaļas juriste Baiba Baltiņa. 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un sociālā tīmekļa vietnē Facebook . 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Nr.42 

Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela [..], Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

ar kadastra Nr. [..],  2/5 domājamo daļu cenas  

apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Ivars Punculis, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, 

Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns, Gatis Vācietis, Jānis Kazaks), (Oļegs Sorokins, Normunds 

Orleāns no sēdes telpas uz brīdi izgājuši, balsojumā par sagatavoto lēmumu  nepiedalās),     

„pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt Z.L., personas kods [..], Nekustamo īpašumu- 2/5 domājamās daļas no zemes 

vienības Mēmeles iela [..], Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 

[..], par summu 12 000  euro (divpadsmit tūkstoši euro) apmērā. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

nekustamā īpašuma Mēmeles iela [..], Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. [..], 2/5 

domājamās daļas pirkuma līgumu ar Z.L., personas kods [..]/ 

3. Noteikt, ka pirkuma līgums ar Mārupes novada pašvaldības domi ir spēkā tikai tad, ja 

vienlaicīgi tiek iegūtas īpašuma tiesības uz 1/5 domājamo daļu no ēkām, pircējam 

slēdzot pirkuma līgumu ar V.C.. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.13.45 

 

Pielikumā apstiprināti 65 (sešdesmit pieci) 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 1.jūnijā 
 

 

 

 


