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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.12 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                             2022.gada 29.jūnijā 

 

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

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Sēdē piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, 

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

Jānis Lībietis. 

 

Sēdē nepiedalās deputāts Jānis Kazaks – aizņemts pamatdarbā 

Deputāts Uģis Šteinbergs domes sēdi kavēs – ir informējis. 

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa,  

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

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite 

Attīstības un plānošanas nodaļas zemes ierīcības speciāliste Lauma Erdmane, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, 

Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieks Juris Jēkabsons. 

Pašvaldības īpašumu pārvaldes atkritumu apsaimniekošanas speciāliste Ziedīte Lapiņa. 

Būvvaldes vadītāja Aida Skalberga 

 

Sēdi protokolē 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Kristīne Štrāla. 

 

Informācijai: 

• Mārupes novada pašvaldības policijas priekšnieka Jura Jēkabsona atskaite par Mārupes 

novada Pašvaldības policijas darbu par laika periodu 23.05.2022. - 27.06.2022. 

 

Plkst.10:10 uz domes sēdi ierodas deputāts Andris Puide. 

 

• Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītājas Elīnas Brigmanes ziņojums  par 

notikušajām aktivitātēm jūnijā. 

• Izpilddirektora Kristapa Loča ziņojums par saimniecisko darbību jūnijā. 
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I.Bērziņa informē, ka Babītes pagastā iestādes ir neapmierinātas ar DocLogix sistēmu. 

Lūdz salīdzinošas izmaksas ar ZZ Dats sistēmu. 

K.Ločs informē, ka bija apmaiņas vizītē Jūrmalā, kuri strādā ar DocLogix sistēmu un dosies 

uz Aizkraukli, kur strādā ar ZZ Dats. 

G.Ruskis jautā, kad deputātiem būs pieeja DocLogix sistēmai? 

K.Ločs informē, ka DocLogix balstās uz licenžu sistēmas. Tagad esam vērtēšanas procesā, 

kura sistēma būs, tāpēc nav lietderīgi tagad pirkt licenzes, ja tomēr izlemj pāriet uz citu 

sistēmu. 

A.Ence informē, ka tieši tāpēc ir ieplānota vizīte, lai novērtētu kā strādā ZZ Dats sistēma. 

 

Plkst.10:44 uz domes sēdi ierodas deputāts Uģis Šteinbergs  

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

Nr.46 Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma izskatīšanu. 

Nr.47 Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (4 gab.). 

Nr.48 Par atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai. 

Nr.49 Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (4 gab.). 

 

un lūdz izlēgt no darba kārtības lēmumprojektu Nr.13.2. 

 

Plkst.10:50 deputāts I.Punculis iziet no domes sēdes telpas un balsojumā nepiedalās. 

 

Notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu Nr.46; 47 (4 gab.); 48; 49 (4 gab.) 

iekļaušanu sēdes darba kārtībā un Nr.13.2 izslēgšanu no sēdes darba kārtības.  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus Nr.46; 47 (4 gab.); 48; 49 (4 gab.) un izslēgt 

no sēdes darba kārtības lēmumprojektu Nr.13.2. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

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

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (8 gab.). 

2.    Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu (18 gab.). 

3.  Par nekustamo īpašumu “Dzirnas” (kadastra Nr. 80760110913) un “Saulesceļš” 

(kadastra Nr.80760111450), Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 80760110913 un 80760111409 apvienošanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Pakalniņi A”, 

Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes    novadā. 

5.  Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu  

5.1. Skalbju ielai, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā; 

5.2. Ledaiņu ielai un Mazā Ledaiņu ielai, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā. 

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

7.  Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma projekta nodošanu publiskai 

apspriešanai.  
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8.  Par nekustamā īpašuma „Jaunie Omuļi” (kadastra Nr.8088 003 0397) zemes vienības 

(kadastra apzīmējums 8088 003 0395) Gātciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

9.  Par nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra 

apz.80760030422 un Zeltiņu iela 106 (kadastra apz. 80760031546), Mārupē, Mārupes 

novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai.   

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

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma apstiprināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma “Kosas” (dienvidu daļai), kadastra Nr.8088 005 0081, 

Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu.  

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

novads, atsavināšanu. 

13.  Par nekustamā īpašuma pieņemšanu dāvinājumā (2 gab.). 

13.1 Tīraines iela 24, Tīraine, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.80760080094, daļas, aptuveni 0,0367 ha platībā; 

13.2 “Jaunvītoli- 2”, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.80760120012, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  807601210895. 

(IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS). 

 

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

14. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (10 gab.) 

15. Par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanu 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

16. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 

īstenošanā” apstiprināšanu. 

17. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas 

izvērtēšanas komisijas locekļu sastāvā un nolikumā. 

18. Par grozījumiem nolikumā “Par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā “Gada 

pedagogs””. 

19. Par mūzikas instrumentu nomas maksas noteikšanu Babītes Mūzikas skolā un 

Mārupes Mūzikas un mākslas skolā. 

20. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

21. Par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”. 

22. Par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar 

ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

23. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” reorganizācijas 

uzsākšanu. 

24. Par Mārupes novada domes 2017. gada 20. decembra sēdes Nr.10 lēmuma Nr.15 “Par 

noteikumu “Valdes locekļa nominēšanas un piemērotības novērtēšanas kārtība 

pašvaldības kapitālsabiedrībās” atcelšanu.  

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

ciemā demontēšanu un pārvietošanu.  

26. Par Mārupes novada pašvaldības organizētā atklāta konkursa “Babītes vidusskolas 

sporta laukuma izbūve un labiekārtošana”, identifikācijas Nr. MNP 2021/50, 

pārtraukšanu. 

27. Par iepirkuma "Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūve un labiekārtošana" 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu.  

28. Par Mārupes novada vēlēšanu iecirkņiem. 
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29. Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu.  

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

Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 3531, tirgus nomas maksas 

apstiprināšanu. 

31. Par Mārupes novada domes 2021. gada 24.marta lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr.4) 

atcelšanu daļā. 

32. Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai” 

apstiprināšanu. 

33. Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.BIS-BV-5.10-2022-

56  „Par 2021.gada 27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu mājas 

jaunbūvei Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un 

būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu” un Mārupes novada 

Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.BIS-BV-5.10-2022-57  „Par 2021.gada 

27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 

115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-

2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, atcelšanu” apstrīdēšanas iesniegumu. 

34. Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu 

ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu.  

35. Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu 

ideju konkurss” komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. 

36. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Mārupes novadā.  

37. Par Mārupes novada pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites kārtības 

apstiprināšanu.  

38. Par automašīnas atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās 

izsoles) rīkošanu. 

39. Par grozījumiem Centrālās administrācijas amatu sarakstā. 

40. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka M.Bojāra iesnieguma 

izskatīšanu. 

41. Par nomas maksas cenrāža apstiprināšanu pārtikas automātu uzstādīšanai. 

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

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

pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināsanu.  

43. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma atsavināšanu (2 gab.). 

44. Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma “Priežuparks”, 

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

atkārtotas izsoles rīkošanu. 

45. Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu sarakstā.  

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

46. Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma izskatīšanu. 

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

48. Par atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai. 

49. Par zemesgabala iegūšanu īpašumā (4 gab.). 

 

Deputātu balsojums par darba kārtību kopumā. 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis 
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Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „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 nekustamo īpašumu Mēmeles iela 10 (kadastra Nr. 8076 007 0250) un Brīvnieku iela 

6A (kadastra Nr.8076 007 3561), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu,  

adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamo īpašumu Mēmeles iela 10 (kadastra Nr. 8076 007 0250) un 

Brīvnieku iela 6A (kadastra Nr.8076 007 3561), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8076 007 0250 un 8076 007 2335 

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) 

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 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 0250 

Mēmeles iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

101311960 

Mēmeles iela 

10, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 0250 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 2335 

Brīvnieku iela 

6A, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

106913702 

Brīvnieku iela 

6A, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 007 2335 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 0250 – 0,1246 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/101311960?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106913702?type=house
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4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2335 – 0,1063 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.1.2 

Par nekustamā īpašuma ”Ziedoņkalni” (kadastra Nr. 8076 011 0239), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu un  lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Ziedoņkalni” (kadastra Nr. 8076 011 0239), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0239 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 

informā

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

80760110239 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 
80760111877 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8076011023900

1 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8076011023900

2 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
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esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8076011023900

4 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 

8076011023900

5 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011023900

6 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011023900

7 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011023900

8 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011023900

9 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011023901

1 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011023901

4 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai 
8076011023901

5 

“Ziedoņkalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103700445 “Ziedoņkalni”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

- - - 

“Ziedoņlauki”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

80760111878 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai 

8076011023901

2 
- - 

“Ziedoņlauki”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai 

8076011023901

3 
- - 

“Ziedoņlauki”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 
ēkai 

8076011023901

6 
- - 

“Ziedoņlauki”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1877 nekustamā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 8,34 ha platībā. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1878 nekustamā 

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

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101) – 1,00 ha platībā. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103700445?type=house
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5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.1.3 

Par nekustamā īpašuma  Paleju iela 31  “Aiztāles” (kadastra Nr. 8076 003 0434), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Paleju iela 31 “Aiztāles” (kadastra Nr. 8076 003 0434),  

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

80760030434 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) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Paleju iela 33, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2639 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Paleju iela 35, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2640 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 007 0434 

Paleju iela 31, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103768162 

Paleju iela 31, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2641 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2642 – 0,0343 ha 

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

https://www.kadastrs.lv/varis/103768162?type=house


9 
 

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2639 – 0,3033 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2640 – 0,1258 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2641 – 0,1402 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2642 – 0,0343 ha platībā,  

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

nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

8. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.1.4 

Par nekustamā īpašuma ”Laumiņas” (kadastra Nr. 8076 006 0249), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma ”Laumiņas” (kadastra Nr. 8076 006 0249),  Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760060249 

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) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
- - - 

Dzērveņu iela 

11, Mārupe, 

Mārupes 

8076 006 0417 
Projektā 

zemes 
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zemes 

vienība 

 

pagasts, 

Mārupes novads 

vienība 

“Nr.1 

adreses maiņa 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760060249 

“Laumiņas”, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

105238094 

Dzērveņu iela 9, 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0418 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0419 – 0,0939 ha 

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

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0417 – 0,1216 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0418 – 0,5587 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0419 – 0,0939 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.1.5 

Par nekustamā īpašuma Avotu iela 30 ”Pilskalni-C” (kadastra Nr. 8076 007 1515), 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Avotu iela 30 ”Pilskalni-C” (kadastra  

Nr.8076 007 1515),  Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80760071515 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 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

https://www.kadastrs.lv/varis/105238094?type=house
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vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Kurmales iela 

42, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760073629 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1 

adreses 

piešķiršana 
ēkai - - - 

Kurmales iela 

42, Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760071515 

Avotu iela 30 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

105292364 

Avotu iela 30 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80760073630 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēkai - - - 

Avotu iela 30 

Mārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3631 – 0,0852 ha 

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

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3632 – 0,0427 ha 

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

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3629 – 0,1580 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3630 – 0,1387 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi– individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3631 – 0,0852 ha platībā,  

nekustamā īpašuma 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 3632 – 0,0427 ha platībā,  

nekustamā īpašuma 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/105292364?type=house
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 Nr.1.6 

Par nekustamā īpašuma “C-6 Vecais ceļš” (kadastra Nr. 8076 012 0144), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760120144, zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu,  

adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “C-6 Vecais ceļš” (kadastra Nr. 8076 012 0144), Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 

0144 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties 

pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Piešķirt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1035 – 4,0731 ha 

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

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1036 – 1,8393 ha 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1035 – 4,0731 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1036 – 1,8393 ha platībā,  

nekustamā īpašuma 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 īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 
 

Nr.1.7 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Vecušiņas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0203,  

Kaģos, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Anželikas Tropiņas (sert.Nr.AA0160), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Vecušiņas”, kadastra Nr.8088 010 0033, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0203, Kaģos, Salas pagastā, Mārupes 

novadā, saskaņā ar pielikumu. 
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2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja tāds 

ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8088010

0203 

“Vecušiņas”, 

Kaģi, Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106853337 
“Vecušiņas”, Kaģi, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

80880100226 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Ēka 
8088010

0034002 

“Vecušiņas”, 

Kaģi, Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106853337 
“Vecušiņas”, Kaģi, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

  

 

3. Piešķirt zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0227 -  0,6673 ha platībā, 

nosaukumu “Vecušiņu ceļš”, Kaģi, Salas pagasts, Mārupes novads. 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0227 -  0,6673 ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

5. Projektētajai zemes vienībai Nr.1, ar kadastra apzīmējumu 8088 010 0226, platība – 3,457 

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

(kods 0601). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 
7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

 

Nr.1.8 

Par nekustamā īpašuma “Lieknas” (kadastra Nr. 8048 002 0009)  zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 80480020009, un nekustamā īpašuma “Ezīši” (kadastra Nr. 8048 

002 0048) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80480020048, Egļuciems, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Haralda Rutkovska (sertifikāta Nr.AA0137) 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma ”Lieknas” (kadastra Nr.8048 002 

0009) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0009, un “Ezīši” (kadastra 

Nr.8048 002 0048) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0048, Egļuciemā, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, robežu pārkārtošanai saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

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 

informā-

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 002 0009 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

103047860 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

8048 002 0009 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
8048 002 0009 

001 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

103047860 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

8048 002 0009 

001 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
8048 002 0009 

003 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

103047860 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

8048 002 0009 

003 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Adreses 

likvidēšana 
ēka 

8048 002 0009 

002 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

103047860 - 
8048 002 0009 

002 
- 

Adreses 

likvidēšana 
ēka 

8048 002 0048 

001 

“Lieknas”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

103047860 - 
8048 002 0048 

001 
- 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 002 0048 

“Ezīši”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

103044888 

“Ezīši”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

8048 002 0048 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

ēka 
8048 002 0048 

002 

“Ezīši”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

103044888 

“Ezīši”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

8048 002 0048 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 
ēka 

8048 002 0009 

002 
- - 

“Ezīši”, 

Egļuciems,Babīt

es pagasts, 

Mārupes novads 

8048 002 0009 

002 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 
ēka 

8048 002 0048 

001 
- - 

“Ezīši”, 

Egļuciems,Babīt

8048 002 0048 

001 

Projektā 

zemes 
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es pagasts, 

Mārupes novads 

vienība 

“Nr.2” 

 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0009 – 0,3256 ha platībā, 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 002 0048 – 0 ,3962 ha 

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

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Plkst.11:07 deputāts I.Punculis atgriežas domes sēdes telpā 

un piedalās turpmākajā balsojumā.  

 

 

Nr.2.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 001 1044 un adreses piešķiršanu Dreimaņu ielā 5, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 8048 001 1182, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1044, 

0.1211 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā

cijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācij

as 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informāci

ja.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106868123 

Dreimaņu iela 5, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048001104

4001 
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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 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.2.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 001 1054 un adreses piešķiršanu Dreimaņu ielā 8, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Dreimaņu ielā 8, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 001 1191, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1054, 0.12 

ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

-ta 

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 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106868277 

Dreimaņu iela 8, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048001105

4001 

 

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 1 (vienas) lp. 
 

 

Nr.2.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 001 1034 un adreses piešķiršanu Dreimaņu ielā 25, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Dreimaņu ielā 25, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 001 1144, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1034, 0.12 

ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informāci

ja.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106868228 

Dreimaņu iela 25, Mežāres, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048001103

4001 

 

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 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.2.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1355 un adreses piešķiršanu Vizbulīšu ielā 7, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vizbulīšu ielā 7, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1596, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1355, 

0.12 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  
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Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

māci-

ja.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106863926 

Vizbulīšu iela 7, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004135500

1 

 

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 1 (vienas) lp. 

 
 

Nr.2.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1358 un adreses piešķiršanu Rudzupuķu ielā 2, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Rudzupuķu ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 004 1599, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8048 004 1358, 0.12 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācij

a.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106863983 

Rudzupuķu iela 2, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004135800

1 

 

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 1 (vienas) lp. 
 

 

Nr.2.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1359 un adreses piešķiršanu Rudzupuķu ielā 4, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Rudzupuķu ielā 4, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 004 1608, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 

1359, 0.12 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācij

a.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106863991 

Rudzupuķu iela 4, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004135900

1 

 

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 1 (vienas) lp. 
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Nr.2.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1371 un adreses piešķiršanu Rudzupuķu ielā 11, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Rudzupuķu ielā 11, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 004 1591, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 

1371, 0.12 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācij

as 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācij

a.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106864085 

Rudzupuķu iela 11, 

Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048004137100

1 

 

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 1 (vienas) lp. 
 

 

Nr.2.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1336 un adreses piešķiršanu Saullēktu ielā 1, Piņķos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Mainīt nekustamā īpašuma Saullēktu ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1430, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1336, 

0.0892 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācija

s 

objek

-ta 

esošā 

adre-

se, 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 

 
  106753973 

Saullēktu iela 1, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

804800313360

01 

 

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 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.2.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1297 un adreses piešķiršanu Nīcas ielā 1,  

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Nīcas ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1462, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1297, 

0.0802 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

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 

Cita 

informācija.  
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formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

ja tāda 

ir 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106754918 

Nīcas iela 1, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048003129700

1 

 

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 1 (vienas) lp. 
 
 

Nr.2.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 001 1102 un adreses piešķiršanu Kleistu ielā 67A, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Ozoli”, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 001 1113, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1102, 

2,186 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adreses:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

-ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informā

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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adreses 

piešķiršana 
zeme 8048 001 1102   

Kleistu iela 67A, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
   

Kleistu iela 67A, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480011102

001 

 

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 1 (vienas) lp. 

 
 

Nr.2.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0822 “Caunes”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Caunes”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 007 0822, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0822, 1,05 

ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 
 

Nr.2.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 008 0191 un adreses piešķiršanu “Saulgrieži”,  

Pavasaros, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma "Saulgrieži", Pavasari, Salas pagasts, Mārupes novads,  

kadastra Nr. 8088 008 0176, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0191, 

0,3616 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
ēka   105281472 

"Saulgrieži", 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

80880080191001  

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 1 (vienas) lp. 
 
 

Nr.2.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1289 un adreses piešķiršanu Jomas ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jomas ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1455, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1289, 

0.0997 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā

cijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106753668 

Jomas ielā 3, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048003128900

1 

 

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 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.2.14 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 009 0364 un adreses piešķiršanu “Sebru Veisi”, Sēbruciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Sebru Veisi”, Sēbruciems, Babītes pagasts, Mārupes novads,  

kadastra Nr. 8048 009 0044, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 009 0364, 

5,2865 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601), un 3,25 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā

cijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresāc

ijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifik

atorā, 

ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar 

to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Cita 

informā

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
zeme 8048 009 0364   

“Sebru Veisi”, Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

  

adreses 

piešķiršana 
ēka    

“Sebru Veisi”, Sēbruciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

  



26 
 

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 1 (vienas) lp. 

 

Nr.2.15 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0579 un adreses piešķiršanu Ceriņu ielā 23, Vīkuļos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Ceriņu ielā 23, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0636, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0579, 

0.12 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešams

, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842621 

Ceriņu iela 23, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8048008057900

1 

 

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 1 (vienas) lp. 
 

 

Nr.2.16 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 007 0359 un adreses piešķiršanu “Hortenzijas”, Varkaļi, 

Salas pagasts, Mārupes novads 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Hortenzijas”, Varkaļos, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 007 0362, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 007 0359, 0,29 

ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācij

as 

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 

 
  106801272 

“Hortenzijas”, 

Varkaļi, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088007035900

1 

 

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 1 (vienas) lp. 
 

 

Nr.2.17 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 004 0391 un adreses piešķiršanu “Jaunaudzes”, Straupciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunaudzes”, Straupciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 004 0392, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 004 0391, 

0,4939 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  
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Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepieciešam

s, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācija

s objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106835954 

“Jaunaudzes”, 

Straupciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088004039100

1 

 

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 1 (vienas) lp. 

 

 
Nr.2.18 

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr. 8088 005 

0476, detālplānojuma teritorijā, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr. 8088 005 0476, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8088 005 0476 atdalīt detālplānojumā projektētās zemes vienības 

pēc Administratīvā līguma pirmās kārtas, piešķirot adreses un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus, saskaņā ar lēmuma Pielikumu: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecie-

šams, ar 

to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adre-

sācijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifik

atorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

Projektētā 

zemes vienība, 

saskaņā ar 

detālplānojum

a zemes 

ierīcības plānu 

Cita informācija, 

ja tāda ir  

 

Nekustamā 

īpašuma 

lietošanas 

mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8  
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Sila iela 26, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050812 

Zemes vienība 

“Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Sila iela 28, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050813 

Zemes vienība 

“Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Sila iela 30, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050814 

Zemes vienība 

“Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Sila iela 32, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050815 

Zemes vienība 

“Nr.4” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Sila iela 34, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050816 

Zemes vienība 

“Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Sila iela 36, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050817 

Zemes vienība 

“Nr.6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

 

2. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.20” ar kadastra apzīmējumu  

80880050831,  0,0018 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Sila iela A”, Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

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

3. Atlikušajai zemes vienībai saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu “Zīlītes”, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads, un piešķirt adresi “Zīlītes”, Spuņciems, Salas pagasts, 

Mārupes novads, un visā platībā saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

 

Nr.3 

Par nekustamo īpašumu “Dzirnas” (kadastra Nr. 80760110913) un “Saulesceļš” 

(kadastra Nr.80760111450), Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 80760110913 un 80760111409 apvienošanu, adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

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

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut nekustamo īpašumu “Dzirnas” (kadastra Nr.80760110913) un “Saulesceļš” 

(kadastra Nr.80760111450), Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 80760110913 un 80760111409 apvienošanu ar 

kopējo platību 2,5889 ha. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 2,5889 ha piešķirt un likvidēt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760110913 

Dzirnas,Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104876494 

Dzirnas, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

  

esošās 

adreses 

saglabāšana 

 

ēkai 80760110913001 

Dzirnas,Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104876494 

Dzirnas, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

  

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80760111409 

Saulesceļš,Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

106635298 - - - 

3. Noteikt jaunizveidojamajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

  3.1. komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0801) – 0,39 ha platībā; 

  3.2. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (kods 0501) – 2,1989 ha platībā; 

4.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.4 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Pakalniņi A”, Tīrainē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

https://www.kadastrs.lv/varis/104876494?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876494?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106635298?type=house
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Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Andris Puide, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Pakalniņi A”, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8076 008 0056), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0056 – 

1,00 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju  

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.5.1 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Skalbju ielai, Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Skalbju ielai  (zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 2367), neiekļaujot ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā.  

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu  informēt zemes īpašniekus. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.5.2 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Ledaiņu ielai un Mazā Ledaiņu ielai, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Ledaiņu ielai (zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 80760071715, 80760071338, 80760071722, 80760071720, 
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80760071746, 80760070502, 80760072388, 80760072385, 80760072386, 

80760072384, 80760072819, 80760072390, 80760072079, 80760071744, 

80760071725, 80760071338, 80760071731 daļām) saskaņā ar grafisko pielikumu.  

2. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Mazā Ledaiņu ielai (zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 80760072384 un 80760072383 daļām) saskaņā ar grafisko 

pielikumu.  

3.  Uzdot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei, līdz 2022.gada 1.augustam veikt 

Ledaiņu ielas un Mazā Ledaiņu ielas apsekošanu un iekļaušanu ielu un ceļu uzturēšanas 

sarakstā. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 
 

Nr.6.1 

Par nekustamā īpašuma Paleju iela 64, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760031875) iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 5 

(Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.6.2 

Par zemes gabala iegūšanu īpašumā Liberu iela 1, Liberi, Babītes pagasts 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 
 

Nr.6.3 

Par zemes gabala iegūšanu īpašumā Liberu iela 2, Liberi, Babītes pagasts 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

 

Nr.6.4 

Par zemes gabala iegūšanu īpašumā Liberu iela 7, Liberi, Babītes pagasts 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 
 

Nr.6.5 

Par nekustamā īpašuma Rudzupuķu iela 11, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 004 1591) iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis), „pret” nav, „atturas” 3 (Andris Puide, Oļegs Sorokins, Jānis Lībietis),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 
Nr.6.6 

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

(kadastra Nr.8048 003 0806) iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, 

„atturas” 4 (Andris Puide, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.7 

Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 80760111779) detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nekustamā īpašuma Loka ceļš 44, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un 

institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

detālplānojuma izstrādātājam uz iesniedzēja e-pasta adresi. 

4. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu 

par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada 

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lp. 

 

 

Nr.8 

Par nekustamā īpašuma „Jaunie Omuļi” (kadastra Nr.8088 003 0397) zemes vienības 

(kadastra apzīmējums 8088 003 0395) Gātciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunie Omuļi” zemes vienībai 

(kadastra apzīmējums 8088 003 0395) Gātciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

teritorijā.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu Nr. 1/3-6/11-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Jaunie Omuļi” (kadastra Nr.8088 

003 0397) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0395, Gātciemā, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, robežām, 6,3225 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Andu Sprūdi.  

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Jaunie Omuļi” īpašnieku, saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

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

detālplānojuma ierosinātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

6. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai lēmumu un 

paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietot Mārupes novada 

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

informācijas sistēmā un publicēt paziņojumu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lp. 

 

 

Nr.9 

Par nekustamo īpašumu “Granduļi” 

(kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra apz.80760030422) un Zeltiņu iela 106 

(kadastra apz. 80760031546), Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra 

apz.80760030422) un Zeltiņu iela 106 (kadastra apz. 80760031546), Mārupē, Mārupes 

novadā, detālplānojuma projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

detālplānojuma izstrādātājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

4. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu 

par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lp. 

 

Nr.10 

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

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kursīšu iela 27 (“Veczilgavji”), Mārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070535), detālplānojuma 1.1 redakciju kā 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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galīgo, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma redakciju  Ģeoportālā: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24202 .   

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem (lēmuma 1.pielikums). 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

Kursīšu iela 27 (“Veczilgavji”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760070535), īpašniekiem Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu 

saskaņā ar 1. pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

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

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

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

informācijas pieejamību Mārupes novada pašvaldības domes informatīvajā 

izdevumā „Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto 

detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis”.  

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un 

teritorijas īpašniekam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

 

Nr.11 

Par nekustamā īpašuma “Kosas” (dienvidu daļai), kadastra Nr.8088 005 0081, 

Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kosas” (dienvidu daļai), kadastra Nr.8088 005 0081, 

Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1.redakciju, kā galīgo. 

Hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24107  

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem (lēmuma 1.pielikums). 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanu ar nekustamā īpašuma “Kosas”, kadastra Nr. 8088 005 0081, 

Spuņciems, Salas pagastā, Mārupes novadā īpašnieku, 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 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24202
http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24107
http://www.marupe.lv/
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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 5 (piecām) lp. 
 

 

Nr.12 

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

Mārupes novads, atsavināšanu 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Pārdot izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Jaunļutas 2”, Skārduciems, 

Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 8048 007 0091, kas sastāv no zemes 

vienības 0,1136 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0091. 

2. Uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā 

īpašuma vērtību, pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

3. 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 1 (vienas) lp. 
 

Nr.13.1 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 24, Tīraine, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 80760080094, daļas, aptuveni 0,0367 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Tīraines iela 24, Tīraine, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760080094, daļas, aptuveni 0,0367 ha platībā (vairāk 

vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās 

uzmērīšanas darbus) pieņemšanu dāvinājumā no [..], ar mērķi izmantot to pašvaldības 

infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu 

starp Mārupes novada pašvaldību un [..], paredzot kārtību, kādā pašvaldība atgūst 
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darījuma īstenošanas rezultātā ieguldītos finanšu līdzekļus no zemes īpašnieka gadījumā, 

ja darījums netiek īstenots zemes īpašnieka vainas dēļ. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus 

izdevumus, kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Tīraines iela 24, Tīraine, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760080094, daļas, aptuveni 0,0367 ha platībā 

(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes 

kadastrālās uzmērīšanas darbus), pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par 

zemes ierīcības projekta izstrādi un zemes robežu plānu izstrādi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr. 13.2  

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

Par nekustamā īpašuma “Jaunvītoli- 2”, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 80760120012, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  807601210895,  

pieņemšanu dāvinājumā  

 

 

Plkst.11:30 tiek izsludināts pārtraukums uz 10 min. 

Plks.11:40 tiek turpināta domes sēde. 

 

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

 

 

Nr.14.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt M.S., personas kods [..], finansiālu atbalstu 500 euro (pieci simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību treniņnometnē “Sport camp”, Lutraki, 

Grieķijā, no 2022.gada 16.augusta līdz 30.augustam, paredzot, ka pieteikumā norādītās 

izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta 

ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Peldēšanas klubs “Olimps””, Reģ. Nr.40008171178. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.14.2  

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt M.Z., personas kods [..], finansiālu atbalstu 700 euro (septiņi simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību BMX sacensībās 2022.gadā, saskaņā ar 

iesniegto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē norādītās izmaksas, 

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

ne vairāk kā 50% apmērā. 

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu un iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu  

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.14.3  

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, 

Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), ( Andrejs Ence, 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 A.E., personas kods [..], finansiālu atbalstu 100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Sporta klubs Babīte”, Reģ. Nr.40008062780. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.14.4  

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 



40 
 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt S.M.L., personas kods [..], finansiālu atbalstu    100 euro (viens simts euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu 

florbola čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 

16.jūlijam, paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu S.M.L. 

likumiskajai pārstāvei (mātei) I.L., personas kods [..], uz A/S “SEB banka” norēķinu 

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

ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.14.5  

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt E.B., personas kods [..], finansiālu atbalstu 100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19.Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Sporta klubs Babīte”, Reģ. Nr.40008062780. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.14.6  

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Piešķirt E.K., personas kods [..], finansiālu atbalstu100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Sporta klubs Babīte”, Reģ. Nr.40008062780. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.14.7  

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt R.R.A., personas kods [..], finansiālu atbalstu 100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Sporta klubs Babīte”, Reģ. Nr.40008062780. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.14.8 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt A.L., personas kods [..], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

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

“SWS FINALS 2022”, Parīzē, Francijā, no 2022.gada 6.jūlija līdz 8.jūlijam, paredzot, ka 

pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu segšanu no 

pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 50% apmērā. 
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2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu A.L., 

personas kods [..], uz A/S “Swedbank” kontu Nr.LV93HABA0551040069819, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.14.9 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt S.K., personas kods [..], finansiālu atbalstu 500 euro (pieci simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību  pasaules čempionātā boulingā “IBF Under 

21 World Championship 2022”, Helsingborgā, Zviedrijā, no 2022.gada 20.jūnija līdz 

29.jūnijam, paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu S.K., 

personas kods [..], uz A/S “SEB banka” kontu Nr.LV57UNLA0050014414898, 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 
 

Nr.14.10 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt J.R., personas kods [..], finansiālu atbalstu 100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 
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pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu J.R. 

likumiskajam pārstāvim (tēvam) R.R., personas kods [..], uz A/S “Swedbank” norēķinu 

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

ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.15 

Par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanu 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt, ka Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšana ir 

nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanai 

līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada pašvaldības budžeta līdz 8 000,00 euro 

(astoņi tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas 

jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšani Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā ”, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Publicēt nolikumu “Par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas jaunatnes 

čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanai Mārupes novada 

adminitratīvajā teritorijā” kopā ar informatīvu paziņojumu tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas termiņu no 2022.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 21.jūlijam. 

6. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Bojārs  

Komisijas locekļi: Silvija Bartuševiča, Laima Levanoviča  

Komisijas sekretāre: Linda Liepiņa  

7. Apstiprināt pieteikumu vērtēšanas komisijas nolikumu saskaņā ar 2.pielikumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lp. 
 

 

Nr.16 

Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada 

pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 

īstenošanā” apstiprināšanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.35/2022“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Mārupes pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības 

programmu īstenošanā” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes 

pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 

īstenošanā" 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.35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes pašvaldības 

izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā" 

publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Saistošie noteikumi Nr.35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes 

pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 

īstenošanā" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

5. Ar Saistošo noteikumu Nr.35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes 

pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu 

īstenošanā" spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Babītes novada pašvaldības  2020.gada 

27.maija noteikumi Nr.10 “Par mācību maksu Babītes Mūzikas skolā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

 

Nr.17 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas 

izvērtēšanas komisijas locekļu sastāvā un nolikumā 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdarīt šādu grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumā 

Nr.31 “Par Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas izvērtēšanas un 

sadales komisijas izveidi un tās nolikuma apstiprināšanu”: aizstāt lēmuma 

1.2.1.apakšpunktā vārdus “Sarmīte Antiņa” ar vārdiem “Erita Rutkovska”. 

2. Izdarīt Mārupes novada pašvaldības interešu izglītības mērķdotācijas izvērtēšanas un 

sadales komisijas nolikumā šādus grozījumus:  

2.1. aizstāt 6.2.apakšpuntā datumu “15.septembrim” ar datumu “20.augustam”; 

2.2. izteikt 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:  

“7.1. Var noteikt Mārupes novada prioritātes interešu izglītībā nākamajam mācību 

gadam;”. 

3. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Nolikuma konsolidētu versiju. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai iepazīstināt 

Mārupes novada pašvaldības darbiniekus ar Nolikuma grozījumiem un nodrošināt tā 

konsolidētas versijas pieejamību.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.18 

Par grozījumiem nolikumā “Par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā “Gada 

pedagogs”” 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Mārupes novada domes nolikumā “Par Mārupes novada pašvaldības balvu izglītībā 

“Gada pedagogs”” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:  

1.1. Nolikuma 1.2.6.apakšpuntu izteikt šādā redakcijā:  

“1.2.6. “Gada sporta treneris”,”. 

 

1.2. Nolikuma 1.4. un 5.6. apakšpunktos vārdu “dienests” aizstāt ar vārdu “pārvalde”. 

 

1.3. Nolikuma 2.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

“2.2. Balvas piešķiršanas mērķis ir apzināt un atbalstīt Mārupes novada pašvaldības 

dibināto izglītības iestāžu, Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa pedagogus un 

popularizēt viņu sasniegumus pedagoģiskajā darbībā, kā arī stiprināt pedagogu prestižu un 

atpazīstamību sabiedrībā.”. 

 

1.4. Nolikuma 3.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“3.1. Kandidātus Balvai izvirza: 

3.1.1. Mārupes Valsts ģimnāzija; 

3.1.2. Babītes vidusskola; 

3.1.3. Mārupes pamatskola; 

3.1.4. Jaunmārupes pamatskola; 

3.1.5. Mārupes novada Skultes sākumskola; 

3.1.6. Salas sākumskola; 

3.1.7. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti”; 

3.1.8. Pirmsskolas izglītības iestāde “Lienīte”; 

3.1.9. Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte”; 

3.1.10. Pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”; 

3.1.11. Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”; 

3.1.12. Babītes pirmsskolas izglītības iestāde; 

3.1.13. Mārupes Mūzikas un mākslas skola; 

3.1.14. Babītes Mūzikas skola; 

3.1.15. Mārupes Sporta centrs; 

3.1.16. Babītes Sporta komplekss.”. 

 

1.5. Papildināt Nolikumu ar 3.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.4. Babītes Sporta komplekss - 1 (vienu) pretendentu;”. 

 

1.6. Papildināt Nolikumu ar 3.2.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.2.5. Babītes Mūzikas skola - 1 (vienu) pretendentu.”. 

 

1.7. Nolikuma 3.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

“3.4. Balvai “Mārupes novada gada pedagogs” tiek izvirzīts viens pedagogs no Mārupes 

novada pašvaldības dibināto Izglītības iestāžu (turpmāk - Izglītības iestādes), Mārupes Sporta 
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centra un Babītes Sporta kompleksa Balvas nominācijām (1.2.1.-1.2.7.apakšpunkts) 

pieteiktajiem kandidātiem.”. 

 

1.8. Nolikuma 4.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“4.1. Izglītības pārvalde izsludina informāciju par Balvas pasniegšanu tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un informē Izglītības iestādes, Mārupes Sporta centru un Babītes Sporta 

kompleksu par pretendentu pieteikšanu Balvai.”. 

 

1.9. Nolikuma 4.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“4.2. Piesakot pretendentu Balvai, Izglītības iestāžu direktori, Mārupes Sporta centra un 

Babītes Sporta kompleksa vadītāji līdz kārtējā gada 31.augustam iesniedz Izglītības pārvaldē 

motivētu pieteikumu (3.pielikums), pievienojot pedagoģiskās sēdes, komisijas vai treneru 

padomes lēmuma izrakstu un Nolikumā minētos pielikumus.”. 

 

1.10. Nolikuma 5.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  

“5.2. Pretendenti Balvas nominācijām tiek izvirzīti pamatojoties uz Izglītības iestāžu 

pedagoģiskās sēdes, Babītes Sporta kompleksa komisijas, Mārupes Sporta centra treneru 

padomes, lēmumiem.”. 

 

1.11. Nolikuma 5.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

“5.4. Mārupes Sporta centra administrācija, pamatojoties uz treneru padomes lēmumu un 

Babītes Sporta kompleksa administrācija, pamatojoties uz komisijas lēmumu, izvērtē 

pretendentus ņemot vērā darbinieku ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu 

(2.pielikums).”. 

 

1.12. Nolikuma 2.pielikuma nosaukumā vārdus “Sporta centra” aizstāt ar vārdiem 

“Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa”. 

 

2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Nolikuma konsolidētu versiju. 

3. Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļai publicēt Nolikuma 

konsolidēto versiju pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv .  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.19 

Par mūzikas instrumentu nomas maksas noteikšanu Babītes Mūzikas skolā un Mārupes 

Mūzikas un mākslas skolā 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nomas maksu par Babītes Mūzikas skolas un Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 

grāmatvedības bilancēs esošu mūzikas instrumentu lietošanu 20,00 euro (divdesmit euro, 

00 centi), tajā skaitā PVN 21%, par vienu mūzikas instrumentu gadā (no 1.septembra līdz 

31.augustam). 

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

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē: 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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3.1. Mārupes novada domes 2010.gada 29.septembra lēmums Nr.31 “Par mūzikas 

instrumentu nomas maksas noteikšanu Mārupes Mūzikas un mākslas skolā” 

(protokols Nr.31); 

3.2. Babītes novada pašvaldības domes 2018.gada 27.jūnija noteikumi Nr.6 “Nomas 

maksas cenrādis Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas mūzikas 

instrumentiem”. 

  

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.20 

Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes pamatskolā 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Andris Puide, Oļegs Sorokins, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Ar 2022.gada 1.septembri Mārupes pamatskolā izveidot: 

1.1. divas jaunas amata vietas skolotāja palīgs (profesijas kods 5312 01), 29.saime, I 

līmenis, 4.mēnešalgu grupa (1 slodzei mēnešalga ne vairāk kā 705,00 EUR); 

1.2. vienu amata slodzi speciālais pedagogs (profesijas kods 2352 03, pedagoģiskais 

darbinieks). 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

Nr.21 

Par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “BABĪTES SILTUMS” 

Ziņo K.Ločs 

Sēdes audio ieraksts 2:12:19-2:14:37 (K.Ločs, V.Kārkliņš, A.Ence) 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Saglabāt Mārupes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, šādās jomās: 

1.1. siltumapgādes pakalpojums (ražošana, piegāde un tirdzniecība);  

1.2. ūdensapgādes pakalpojums;  

1.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojums; 

1.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana saskaņā ar likuma 

,,Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu.  
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2. Atļaut sniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 

40003145751, papildpakalpojumus jomās, kurās pašvaldība saglabāja savu tiešu 

līdzdalību, ja: 

2.1. pakalpojumi ir racionāli un cieši saistīti ar pamatpakalpojumu, uzlabo tā kvalitāti, 

pieejamību pakalpojuma lietotājam; 

2.2. pakalpojumi nodrošina resursu lietderīgu izmantošanu un nav saistīti ar būtiskām 

investīcijām; 

2.3. pakalpojumu nav spējīgi vai nav ieinteresēti sniegt privātie komersanti samērīgos 

termiņos un par samērīgu cenu; 

2.4. pakalpojums nekavē, neierobežo un nedeformē konkurenci, tai skaitā nerada 

atšķirīgus konkurences apstākļus tirgus dalībniekiem attiecīgā segmentā, 

neierobežo potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšanu vai darbību tirgū, kā arī neveicina 

tirgus dalībnieku aiziešanu no sabiedrības apkalpojamās teritorijas.  

3. Sniedzot papildpakalpojumu, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” 

ne retāk kā reizi piecos gados veikt konkurences neitralitātes risku izvērtējumu, lai 

novērstu iespējamās neatbilstības Konkurences likuma  14.1 pantam.  

4. Saskaņā ar  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2034. gadam, kas 

apstiprināta ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 23 

(prot.Nr.1) izvirzīto pašvaldības stratēģisko mērķi SM2 “Kvalitatīva, droša un 

daudzveidīga vide, ilgtspējīgai dzīves un darba telpai” noteikt kapitālsabiedrībai 

sekojošus vispārējos stratēģiskos mērķus: 

1. 4.1. Centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība aglomerācijā (95–100% 

iedzīvotāju); 

2. 4.2. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība aglomerācijā (95–100% 

iedzīvotāju).  

5. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram uzraudzīt kapitālsabiedrībai noteikto  

īstenošanu. 

6. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “BABĪTES SILTUMS” uz e-pasta adresi: info@babitessiltums.lv.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr.22 

Par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu 

atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Ziņo K.Ločs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis), (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. Saglabāt Mārupes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību 

“Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 40103111018, šādās jomās: 

1.1. siltumapgādes pakalpojums;  

1.2. dzeramā ūdensapgādes pakalpojums;  

1.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojums; 

1.4. elektroapgāde apakšlietotājiem atbilstoši  sabiedrības īpašumā esošajam elektrotīklu 

pārklājumam līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems licencētais pakalpojuma 

sniedzējs.   

mailto:info@babitessiltums.lv
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2. Atļaut sniegt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”, 

reģistrācijas Nr. 40103111018, papildpakalpojumus jomās, kurās pašvaldība saglabāja 

savu tiešu līdzdalību, ja: 

2.1. pakalpojumi ir racionāli un cieši saistīti ar pamatpakalpojumu, uzlabo tā kvalitāti, 

pieejamību pakalpojuma lietotājam; 

2.2. pakalpojumi nodrošina resursu lietderīgu izmantošanu un nav saistīti ar būtiskām 

investīcijām; 

2.3. pakalpojumu nav spējīgi vai nav ieinteresēti sniegt privātie komersanti samērīgos 

termiņos un par samērīgu cenu; 

2.4. pakalpojums nekavē, neierobežo un nedeformē konkurenci, tai skaitā nerada 

atšķirīgus konkurences apstākļus tirgus dalībniekiem attiecīgā segmentā, 

neierobežo potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšanu vai darbību tirgū, kā arī neveicina 

tirgus dalībnieku aiziešanu no sabiedrības apkalpojamās teritorijas.  

3. Sniedzot papildpakalpojumu, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie 

pakalpojumi” ne retāk kā reizi piecos gados veikt konkurences neitralitātes risku 

izvērtējumu, lai novērstu iespējamās neatbilstības Konkurences likuma  14.1 pantam. 

4. Saskaņā ar  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2034. gadam, kas 

apstiprināta ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 23 

(prot.Nr.1) izvirzīto pašvaldības stratēģisko mērķi SM2 “Kvalitatīva, droša un 

daudzveidīga vide, ilgtspējīgai dzīves un darba telpai” noteikt kapitālsabiedrībai šādus 

vispārējos stratēģiskos mērķus: 

4.1. Centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība aglomerācijā (95-100% 

iedzīvotāju); 

4.2. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība aglomerācijā (95-100% 

iedzīvotāju).  

5. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram uzraudzīt kapitālsabiedrībai noteikto 

pienākumu  īstenošanu. 

6. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” uz e-pasta adresi: info@mkp.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

 

Nr.23  

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” un 

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” reorganizācijas uzsākšanu 

Ziņo K.Ločs 

Sēdes audio ieraksts 2:16:26-2:39:43 (K.Ločs, N.Orleāns, A.Osītis, A.Puide, I.Bērziņa, 

O.Sorokins, I.Krēmere, V.Kārkliņš) 

Deputāti vienojas, ka uzdos iekšējai auditorei izvērtēt šo jautājumu un pēc tam jāsagatavo 

lēmuma projekts un jāskata Finanšu komitejas sēdē augustā. 

 

Atklāti balsojot, balsis „par” nav, „pret” 6 (Oļegs Sorokins, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, 

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „atturas” 11 (Andrejs Ence, Nikolajs 

Antipenko, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Andris Puide),   

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

trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

Nepieņemt lēmumu Nr.23 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

mailto:info@mkp.lv
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Nr.24 

Par Mārupes novada domes 2017. gada 20. decembra sēdes Nr.10 lēmuma Nr.15 “Par 

noteikumu “Valdes locekļa nominēšanas un piemērotības novērtēšanas kārtība 

pašvaldības kapitālsabiedrībās” atcelšanu 

Ziņo K.Ločs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Guntis Ruskis),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Atcelt Mārupes novada domes 2017. gada 20. decembra lēmumu Nr.15 “Par noteikumu 

“Valdes locekļa nominēšanas un piemērotības novērtēšanas kārtība pašvaldības 

kapitālsabiedrībās” pieņemšanu”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

 

Nr.25  

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

demontēšanu un pārvietošanu 

Ziņo K.Ločs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Vides objektu – lidmašīnu, Skultes ielā 19, Skultes ciemā, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā demontēt no postamenta un pārvietot uz Aviācijas tehnikas muzeju Skulktes 

ciemā. 

2. 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 Aviācijas tehnikas 

muzeju.   

3. 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.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.26 

Par Mārupes novada pašvaldības organizētā atklāta konkursa “Babītes vidusskolas 

sporta laukuma izbūve un labiekārtošana”, identifikācijas Nr. MNP 2021/50, 

pārtraukšanu 

Ziņo K.Ločs  

Sēdes audio ieraksts 2:43:00-2:44:45 (A.Puide, D.Valters, A.Ence) 
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Atklāti balsojot ar 17 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Neslēgt būvdarbu līgumu par Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūvi un 

labiekārtošanu. 

2. Atklāta konkursa “Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūve un labiekārtošana”, ID Nr. 

MNP 2021/50, uzvarētājam akciju sabiedrībai “A.C.B”, reģistrācijas Nr.40003095713, 

nosūtīt lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: acb@acb.lv. 

3. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

4. 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 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.27 

Par iepirkuma "Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūve un labiekārtošana" 

organizēšanu un iepirkuma komisijas izveidošanu 

Ziņo K.Ločs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Babītes vidusskolas sporta laukuma izbūve un labiekārtošana”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: 

 

Valdis Kārkliņš 

Guntars Igaunis 

Ainārs Lipskis 

Ilze Rozenberga 

 

 

 

 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.28 

Par Mārupes novada vēlēšanu iecirkņiem 

Ziņo D.Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

mailto:acb@acb.lv
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Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt Mārupes novadā astoņus vēlēšanu iecirkņus šādās adresēs: 

1.1.DAUDZFUNKCIONĀLAIS SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS "BABĪTE" 

Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, 

Nr.968; 

1.2.BABĪTES VIDUSSKOLA 

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, 

Nr.778; 

1.3.JAUNMĀRUPES PAMATSKOLA 

Mazcenu aleja 4A, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Nr.791; 

1.4.MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS NAMS 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Nr.790; 

1.5.MĀRUPES PAMATSKOLA 

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Nr.955; 

1.6.MĀRUPES VALSTS ĢIMNĀZIJA 

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

956; 

1.7.DIENAS CENTRS “SKULTE” 

Skultes iela 31, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Nr.957; 

1.8. BABĪTES KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRA 

FILIĀLE SALAS PAGASTĀ “VIETVALŽI” 

"Vietvalži", Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, 

Nr.795. 

2. Par pieņemto lēmumu paziņot Centrālai vēlēšanu komisijai. 

3. Informāciju par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietu izlikt domes informācijas sniegšanas 

vietās un publicēt mājas lapā www.marupe.lv. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

 

Plkst.12:30 deputāts A.Osītis atstāj domes sēdes telpu 

un turpmākajā balsojumā nepiedalās. 

 

 

 

Nr.29 

Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu 

Ziņo E.Brigmane 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2021.gada publisko pārskatu par laika periodu 

no 01.01.2021. līdz 31.12.2021. saskaņā ar Pielikumu.  

2. Apstiprināto 2021.gada publisko gada pārskatu publicēt pašvaldības tīmekļvietnē 

www.marupe.lv. 

3. Apstiprināto 2021.gada publisko gada pārskatu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai publicēšanai tās mājaslapā internetā. 

4. Mārupes novada pašvaldības Centrālai administrācijai nodrošināt 2021.gada publiskā 

pārskata pieejamību sabiedrībai Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

telpās.  

5. Saskaņā ar Obligāto eksemplāru likuma 5.panta 5.punktu nosūtīt divus eksemplārus 

Latvijas Nacionālajai bibliotēkai. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.30  

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

Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 3531, nomas maksas apstiprināšanu 

Ziņo D.Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mārupes novada pašvaldībai piederošam nekustamam īpašumam Skultes iela 15-1, 

Skulte, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 900 3531, apstiprināt atkārtotas rakstveida 

izsoles nomas maksu, nosakot to kā atkārtotas izsoles sākuma cenu- 160,00 euro (viens 

simts sešdesmit euro) mēnesī. 

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

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

3. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un sociālā tīmekļa vietnē Facebook.  

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lp. 

 

 

Nr.31 

Par Mārupes novada domes 2021. gada 24.marta lēmuma Nr.9 ( sēdes protokols Nr.4) 

atcelšanu daļā 

Ziņo I.Krēmere 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atcelt Mārupes novada domes 2021.gada 24.marta lēmuma Nr.9 (sēdes protokols Nr.4) 

1.punkta 6.apakšpunktu attiecībā uz šādu personu : 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

14. M.D. [..] 962,41 320,80 

KOPĀ 962,41 320,80 

 

2. Atcelt administratīvo līgumu Nr. 1/4-4/60-2021, kas noslēgts starp M.D., personas kods 

[..], Mārupes novada domi un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”.  

3. Par pieņemto lēmumu informēt M.D. un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

4. SIA “Mārupes komunālajiem pakalpojumiem”, saskaņā ar Administratīvajā līgumā 

paredzētiem pušu savstarpējiem norēķiniem veikt atmaksu Mārupes novada pašvaldībai  

320.80 EUR apmērā; 

5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.32  

Par saistošo noteikumu “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai” 

apstiprināšanu 

Ziņo I.Krēmere 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.36/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 

dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.36/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un 

dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai" 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.36/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanai" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Sasitošie noteikumi Nr.36/2022 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu 

dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu īstenošanai" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lp. 

 

 

Plkst.12:49 deputāts O.Sorokins atstāj domes sēdes telpu 

un turpmākajā balsojumā nepiedalās. 
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Nr.33  

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa lēmuma Nr.BIS-BV-5.10-2022-56  

„Par 2021.gada 27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 rindu mājas jaunbūvei 

Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, un būvatļauju Nr.BIS-

BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, atcelšanu” un Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.aprīļa lēmuma 

Nr.BIS-BV-5.10-2022-57  „Par 2021.gada 27.jūlija būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5819 

rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 115, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

un būvatļauju Nr.BIS-BV-4.1-2021-5821 rindu mājas jaunbūvei Kantora ielā 117, 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu” apstrīdēšanas iesniegumu” 

Ziņo L.Cine 

Sēdes audio ieraksts 2:15:01-2:45:17 (N.Orleāns, A.Skalberga, A.Puide, I.Bērziņa, L.Cine, 

A.Ence, D.Štrodaha, G.Ruskis, I.Krūmiņa, M.Bojārs, J.Lībietis) 

 

Plkst.13:00 deputāti I.Bērziņa un N.Orleāns iziet no domes sēdes telpas un balsojumā par 

sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās.  

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Andrejs Ence, Jānis Lībietis, Līga Kadiģe, Uģis 

Šteinbergs, Jānbis Lagzdkalns, Nikolajs Antipenko, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 7 

(Ivars Punculis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Mārtiņš Bojārs, 

Ira Dūduma), 

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

trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr.33 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

Nr.34 

Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu 

ideju konkurss” nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo I.Krēmere  

 

Plkst.13:05 deputāte I.Bērziņa atgriežas domes sēdes telpā 

un piedalās turpmākajā balsojumā.  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

Apstiprināt nolikumu projektu konkursam “Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 

līdzdalības budžeta projektu ideju konkurss” saskaņā ar pielikumu. 
 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

Nr.35 

Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu 

ideju konkurss” komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

 

1. Izveidot konkursa “Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu 

ideju konkurss” komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības Izpilddirektora vietniece; 

1.2. Oļegs Sorokins, Mārupes novada pašvaldības domes deputāts; 

1.3. Zane Zvejniece, Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projektu vadītāja; 

1.4. Iveta Reinholde, Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes 

pārstāve; 

1.5. Guntis Ruskis, Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes 

pārstāvis. 

2. Apstiprināt konkursa “Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta 

projektu ideju konkurss” komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.36 

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Mārupes novadā 

Ziņo Z.Lapiņa  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Noteikt maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 

1.1. Mārupes pagastā: 19,27 EUR/m3 bez PVN.  

1.2. Babītes un Salas pagastos:  24,27 EUR/m3 bez PVN. 

2. Noteikt maksu par dalīti vāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu: 

2.1. Mārupes pagastā: 15,42 EUR/m3 bez PVN.  

2.2. Babītes un Salas pagastos:  19,42 EUR/m3 bez PVN. 

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

4. Juridiskajai nodaļai līdz 2022.gada 1.augustam veikt grozījumus līgumos par atkritumu 

apsaimniekošanu, kas noslēgti ar SIA “Eco Baltia vide”.  

5. Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļai nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis” un tīmekļvietnē www.marupe.lv   

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.37 

Par Mārupes novada pašvaldības vienotās grāmatvedības uzskaites kārtības 

apstiprināšanu 

Ziņo L.Levanoviča  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

http://www.marupe.lv/
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Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Vienoto grāmatvedības uzskaites kārtību 

saskaņā ar Pielikumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.38 

Par automašīnas atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (otrās 

izsoles) rīkošanu 

Ziņo D.Valters  

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Atzīt 2022. gada 25. aprīļa kustamās mantas – automašīnas Volvo S60 ar valsts 

reģistrācijas Nr. KB 7176  izsludināto izsoli par nenotikušu. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības kustamās mantas Volvo S60 ar valsts reģistrācijas Nr. 

KB 7176 izsoles komisijai organizēt atkārtotu (otro) automašīnas izsoli, pārdodot to 

elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli interneta vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.  

3. Apstiprināt atkārtotās (otrās) izsoles sākumcenu 1338,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti 

trīsdesmit astoņi euro, 00 centi) apmērā. 

4. Apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Volvo S60 ar 

valsts reģistrācijas Nr. KB 7176 izsoles noteikumus (skat. pielikums).  

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo personu, Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektoru Kristapu Loču.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lp. 

 

 

Nr.39 

Par grozījumiem Centrālās administrācijas amatu sarakstā 

Ziņo E.Sloceniece 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Papildināt Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu Nr.53 

“Par Centrālās administrācijas izveidošanu” (sēdes protokols Nr.6) apstiprinātajā 

Centrālās administrācijas nolikuma pielikumā Nr.2 “Mārupes novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas amatu saraksts” Sabiedrības iesaistes un mārketinga 

nodaļas amatus ar rindu šādā redakcijā: 

 
8. Tūrisma konsultants 1 50.Tūrisma 

organizēšana 

II līmeni 8. 4221 03 899,00  

 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.jūliju.  

https://izsoles.ta.gov.lv/
http://www.marupe.lv/
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3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Centrālās administrācijas 

nolikuma 2.pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.40 

Par pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka M.Bojāra iesnieguma  

izskatīšanu 

Ziņo A.Ence 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ivars 

Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), (Mārtiņš Bojārs, 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: 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Mārtiņam Bojāram, aizejot 

ikgadējā atvaļinājumā, piešķirt atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.41  

Par nomas maksas cenrāža apstiprināšanu pārtikas automātu uzstādīšanai 

Ziņo J.Buza 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, 

Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris 

Puide, Valdis Kārkliņš),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt maksu par telpas 1 m2 nomas lietošanu pārtikas automāta uzstādīšanai: 

Nr.p.k. Iestāde Adrese Maksa par 1 m2 

bez PVN (bez 

elektrības) mēnesī 

1. Jaunmārupes 

pamatskola 

Mazcenu aleja 4a un Mazcenu 

aleja 3, Jaunmārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

6.43  

2.  Mārupes pamatskola Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

2.31 

3. Mārupes Valsts 

ģimnāzija 

Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

6.59 

4. Mārupes sporta centrs Kantora iela 97, Mārupe un 

Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

12.02 

5. Mārupes Kultūras nams Daugavas iela 29, Mārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads 

11.86 

6. Mārupes novada 

Skultes sākumskola 

Skultes iela 25, Skulte, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

8.25 

7. Administrācijas ēkas 

Centra ielā 4, Piņķos, 

pirmajā stāvā 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

5.81 
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8. Babītes vidusskola Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

2.63 

9. Babītes sporta 

komplekss 

Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads un Mazā 

Spuņciema iela 2a, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads 

2.54 

10. Babītes 

Kultūrizglītības centrs 

Jūrmalas iela 14A, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

7.54 

11. Salas sākumskola Spuņciema iela 9, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes novads 

6.75 

12. “Vietvalži” Mārupes 

novada pašvaldības 

Babītes 

Kultūrizglītības centra 

filiāle Salas pagastā  

“Vietvalži”, Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

10.48 

2.   Noteikt, ka minimālā telpas nomas platība pārtikas automāta uzstādīšanai ir 1 m2.  

3.  Atcelt Mārupes novada domes 2016.gada 26.oktobra lēmumu Nr.22 “Par nomas maksas 

cenrāža apstiprināšanu pārtikas automātu uzstādīšanai” (sēdes protokols Nr. 14, 

pielik.Nr.22). 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.42 

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

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

2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināsanu 

Ziņo L.Levanoviča 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.37/2022   “Grozījumi 

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

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

pielikumu.  

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

pēc to parakstīšanas; 

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

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 40 (četrdesmit) lp. 

 

 

Nr.43.1 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Ābolu iela 26, Kūdrā, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, atsavināšanu 

Ziņo D.Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 



60 
 

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

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

 

1.  Pārdot izsolē pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ābolu iela 26, Kūdra, Salas 

pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 80880010158, sastāvošu no zemes vienības 0,032 

ha platībā (kadastra apzīmējums 80880010158).   

2.  Uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā 

īpašuma vērtību, pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

3.  Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt V.C. uz e-pasta adresi: [..]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.43.2  

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Starpgabals Nr.2, Kūdrā, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, atsavināšanu 

Ziņo D.Valters 

D.Valters vērš uzmanību, ka šis jautājums netika izskatīts Finanšu komitejas sēdē, tāpēc aicina 

deputātus par šo lēmumu nebalsot. 

 

Atklāti balsojot, balsis „par” nav, , „pret” 14 (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze 

Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis 

Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis), 

„atturas” 1 (Andris Puide),   

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

trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr.43.2 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

Nr.44 

Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma “Priežuparks”, 

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu 

Ziņo D.Valters 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Atzīt nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienība 0,5707 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1001, 2022. gada 20. decembra izsoli par nenotikušu. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienība 0,5707 ha platībā 

ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1001, izsoles komisijai organizēt atkārtotu (otro) 

nekustamā īpašuma izsoli, pārdodot to ar augšupejošu soli E-izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv/.  

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienības 0,5707 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1001, atkārtotas izsoles nosacīto sākumcenu 80000,00 (astoņdesmit tūkstoši 

euro, 00 centi) apmērā. 

https://izsoles.ta.gov.lv/
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4. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8048 003 0169, zemes vienības 0,5707 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1001, elektroniskās izsoles noteikumus (skat. pielikums). 

5. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

www.marupe.lv 10 (desmit) darba dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Paziņojumu par izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības portālā www.marupe.lv, 

pašvaldības laikrakstā “Mārupes Vēstis”, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

7. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta adresi: 

butansmail@gmail.com.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

 

Nr.45 

Par grozījumiem Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu sarakstā 

Ziņo K.Ločs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra 

lēmuma Nr.72 “Par Pašvaldības īpašumu pārvaldes izveidošanu un tās nolikuma 

apstiprināšanu”, (sēdes protokola Nr.11) apstiprinātajā Pašvaldības īpašumu pārvaldes 

nolikuma pielikumā Nr.2 “Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldes amata 

vietu saraksts”: 

1.1.Izteikt Inženiertehniskās nodaļas amata vietu saraksta 8 rindu šādā redakcijā: 

 

8. Meliorācijas 

inženieris 

1 20.Inženiertehniskie 

darbi 

IV 12. 2142 

28 

1100-

1500 

 

1.2.Papildināt Inženiertehniskās nodaļas amata vietu sarakstu ar jaunu amatu šādā 

redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju: 

 

10. Ūdenssaimniecības 

sistēmu inženieris 

1 23.Inženiertehniskie 

darbi 

IV 10. 2149 

52 

 1301 

 

2. Lēmums 1.1. punkts stājas spēkā ar 2022.gada 1.augustu un lēmuma 1.2.punkts stājas 

spēkā ar 2022.gada 1.jūliju. 

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Pašvaldības Īpašumu 

pārvaldes nolikuma 2.pielikumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti  

 

 

Nr.46 

Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo M.Bojārs 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
mailto:butansmail@gmail.com
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Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Guntis Ruskis, Ivars 

Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Andris Puide), (Andrejs Ence, 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 pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu trīs kalendāra nedēļas no 2022.gada 4.jūlija līdz 2022.gada 24.jūlijam, 

par nostrādāto laika periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 30.jūnijam. 

2. Aizejot ikgadējā atvaļinājumā, pašvaldības domes priekšsēdētājam izmaksāt vienreizēju 

pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendārā gadā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.47.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Piešķirt H.B., personas kods [..], finansiālu atbalstu 100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu H.B. 

likumiskajai pārstāvei (mātei) A.B., personas kods [..], uz A/S “Luminor Banka” norēķinu 

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

ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.47.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Piešķirt R.V., personas kods [..], finansiālu atbalstu 100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 
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paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Sporta klubs Babīte”, Reģ. Nr.40008062780. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.47.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Piešķirt O.V., personas kods [..], finansiālu atbalstu 100 euro (viens simts euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 19. Starptautiskajā jauniešu florbola 

čempionātā “Pragua games 2022”, Prāgā, Čehijā, no 2022.gada 13.jūlija līdz 16.jūlijam, 

paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu 

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

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Sporta klubs Babīte”, Reģ. Nr.40008062780. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 
 

Nr.47.4 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

1. Piešķirt K.Š., personas kods [..], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

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

“Sofia 2022 World Taekwondo Junior Championships”, Sofijā, Bulgarijā, no 2022.gada 

2.augusta līdz 7.augustam, paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar 

naktsmītnes izdevumu segšanu no pašvaldības piešķirtā atbalsta ir sedzamas ne vairāk kā 

50% apmērā. 

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai  viena mēneša laikā pēc 

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskos izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “LATVIJAS TAEKVONDO FEDERĀCIJAI”, Reģ. Nr.40008021918. 
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Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.48. 

Par atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo M.Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

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

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

 

1. Piešķirt tiesības pieteikumā norādītajai Ivo Švēdera personu apvienībai no 2022.gada 

4.jūlija līdz 2022.gada 31.augustam izmantot Babītes sporta kompleksa āra futbola 

laukumu pirmdienās un trešdienās no plkst.20:00- 21:30, ar 90 % nomas maksas 

samazinājumu, ja nav plānoti citi sporta pasākumi un nodarbības. 

2. Pirms Babītes sporta kompleksa āra futbola laukuma izmantošanas uzsākšanas fizisko 

personu pārstāvim Ivo Švēderam slēgt sporta objekta nomas līgumu ar Mārupes novada 

pašvaldību.   

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 

Nr.49.1 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” 1 (Jānis Lībietis), 

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

 

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.49.2 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris 

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

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.49.3 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris 

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

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Nr.49.4 

Par zemesgabala iegūšanu īpašumā 

Ziņo V.Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, 

Guntis Ruskis, Ivars Punculis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis), „pret” nav, „atturas” 2 (Andris 

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

 

 Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.13:30. 

 

Sēdes vadītājs paziņo, ka sakarā ar to, ka jūlijā daudzi darbinieki dodas atvaļinājumos, komiteju 

sēdes nenotiks, bet 2022.gada 27.jūlijā notiks domes ārkārtas sēde. 

 

Pielikumā apstiprināti 95 (deviņdesmit pieci) pašvaldības domes  lēmumi. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs               Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre                Kristīne Štrāla 

                                                                       

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 1.jūlijā. 


