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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.15 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                        2022.gada 27.jūlijā 

 

Domes ārkārtas sēde sasaukta plkst. 14.00, 

atklāta plkst.14.05 

 

Domes ārkārtas sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās deputāti: Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Kazaks, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis 

Ruskis, Andris Puide, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Ira Dūduma, Nikolajs Antipenko 

 

Domes ārkārtas sēdē nepiedalās: Mārtiņš Bojārs  - atvaļinājumā; 

Dace Štrodaha - atvaļinājumā; 

Normunds Orleāns aizņemts pamatdarbā. 

 

Domes ārkārtas sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, 

juristes Baiba Baltiņa, Linda Liepiņa, 

Attīstības un plānošanas nodaļas zemes ierīcības speciāliste Lauma Erdmane, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane. 

 

Domes ārkārtas sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Darba kārtība: 

1. Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 

adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (6 gab.). 

3. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā (7 gab.). 

4. Par nekustamo īpašumu Krāču iela 6 (kadastra Nr. 80480080759) un Krāču iela 8 

(kadastra Nr.80480080757), Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 80480080601 un 80480080602 apvienošanu, 

adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

5. Par nekustamā īpašauma lietošanas mērķa noteikšanu/maiņu un adreses 

piešķiršanu (4 gab.). 
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6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1322 Kāpu ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

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

Mārupes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu cenas apstiprināšanu un atsavināšanu  

(2 gab.). 

9. Par zemes gabala ar kadastra Nr.8076 007 0999, Beržu ielā 5, Mārupē, Mārupes 

novadā, 200/8200 domājamo daļu atsavināšanu. 

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

11. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” kultūras 

projekta “Rudens izstāde” īstenošanai. 

12. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas jaunatnes 

čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā. 

13. Par papildu 1.klases atvēršanu 2022./2023. mācību gadā Babītes vidusskolā. 

14. Par A.R. atbrīvošanu no Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa amata. 

15. Par sūdzības izskatīšanu. 

16. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 10/2022 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu 

ģimenēm Mārupes novadā”  - NETIEK APSTIPRINĀTS. 

17. Par Mārupes novada ģerboņa iesniegšanu Valsts Heraldikas komisijā un 

Kultūras ministrijā apstiprināšanai. 

18. Par nekustamā īpašuma Viršu iela 9, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

nodošanu nomai konteinera tipa būves izvietošanai veselības aprūpes pakalpojumu 

nodrošināšanai. 

 

Nr.1 

Par ielu nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

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

Puide domes ārkārtas sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt Mārupes novada Mārupes pilsētas teritorijā pašvaldības autoceļam C-23 Vecais 

Mārupes ceļš – Mežciems  ar kadastra apzīmējumu 80760120147001 statusu uz ielu, 

piešķirot nosaukumu: 

Mežciema iela  (posmā no  Rožu ielas līdz pašvaldības autoceļam C-11 Lagatas – 

Muižnieki – Mežmaļi) 0,38 km garumā un 18 m platumā sarkanajās līnijās.  

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

 



3 

 

Nr.2.1 

Par nekustamā īpašuma “Priežkalni-1” (kadastra Nr. 8076 003 0546), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu,  

adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

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

Puide domes ārkārtas sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priežkalni-1” (kadastra Nr. 8076 003 0546),  Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0546 zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 
ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses maiņa 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

8076 003 0546 

“Priežkalni 1”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 
106323421 

“Priežkalni C” 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2638 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2637 – 0,3013 ha 

platībā, nosaukumu “Priežkalnu ceļš”, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2637 – 0,3013 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 003 2638 – 0,3826 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes 

zeme (NĪLM kods 0501). 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divas) lp. 

 

 

 

 

 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/106323421?type=house
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Ierodas deputāts Guntis Ruskis,  

turpmākajā balsojumā piedalās 

 

Nr.2.2 

Par nekustamā īpašuma “Pakalniņi-1” (kadastra Nr. 8076 008 0057),Tīrainē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0058  

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

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

Puide domes ārkārtas sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pakalniņi-1” (kadastra Nr. 8076 008 0057), Tīrainē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8076 008 0058 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 
ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

   

Saulriešu iela 7, 

Tīraine,  Mārupes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8076 008 0567 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Saulriešu iela 5, 
Tīraine,  Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8076 008 0566 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.2” 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0568 – 0,0220 ha 

platībā, nosaukumu Aplociņu iela, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0567 – 0,1215 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0566 – 0,5744 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0568 – 0,0220 ha 

platībā, nekustamā īpašuma 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.  
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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 (divas) lp. 

 

2.3 

Par nekustamā īpašuma “Mežciems - 5” (kadastra Nr. 8076 012 0135), Mārupē, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0135 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

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

Puide domes ārkārtas sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežciems - 5” (kadastra Nr. 8076 012 0135), Mārupē,  

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0135 zemes ierīcības 

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

dabā). 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 
ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

- - - 
Mežciema iela 1, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1038 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 3, 
Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1039 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 5, 

Mārupe, Mārupes 
novads 

8076 012 1040 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.3” 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 7, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1041 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 9, 
Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1042 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 11, 
Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1043 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.6” 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

- - - 
Mežciema iela 13, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1044 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.7” 
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adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 15, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1045 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.8” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 17, 
Mārupe, Mārupes 

novads 

8076 012 1046 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.9” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

- - - 
Mežciema iela 19, 

Mārupe, Mārupes 
novads 

8076 012 1047 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.10” 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1048 – 3700 m2 

platībā, nosaukumu Mežciema iela, Mārupe, Mārupes novads. 

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1038 – 3400 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1039 – 3500 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1040 – 3500 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

7.  Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1041 – 3500 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

8.  Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1042 – 3500 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

9.  Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1043 – 3500 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

10.  Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1044 – 3600 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

11.  Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1045 – 3600 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

12.  Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1046 – 3600 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

13.  Noteikt zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1047 – 3500 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

14.  Noteikt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1048 – 3700 m2 

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

ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 

15. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

16. 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. 
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Ierodas deputāts Andris Puide,  

turpmākajā balsojuumā piedalās 

2.4 

Par nekustamā īpašuma Skuju iela 9 “Mūrnieki” (kadastra Nr. 8076 011 0140), 

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

apzīmējumu 8076 011 0140 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Skuju iela 9 “Mūrnieki” (kadastra Nr. 8076 011 0140), 

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

apzīmējumu 8076 011 0140 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes 

vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 
ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 
saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

80760110140 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

esošās adreses 
saglabāšana 

ēkai 80760110140001 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760110140002 

Skuju iela 9, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.3” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760110140003 

Skuju iela 9, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.3” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760110140004 

Skuju iela 9, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760110140005 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760110140006 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house


8 

 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760110140007 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 80760110140008 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

104921116 

Skuju iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

   

Skuju iela 9B, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

80760110880 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

   

Skuju iela 9A, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

80760110881 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0883 – 0,0567 ha 

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

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0880 – 0,1200 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

5.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0881 – 0,1200 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0882 – 0,3679 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

7.  Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0883 – 0,0567 ha 

platībā, nekustamā īpašuma 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 īpašniekam  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 3 (trīs) lp. 

 

Nr.2.5 

Par nekustamā īpašuma Bebru iela 31A “Vaidavas” (kadastra Nr. 8076 007 0787), 

Mārupē, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2969 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma Bebru iela 31A “Vaidavas” (kadastra Nr. 8076 007 

0787), Mārupē,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 

2969 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties 

pēc zemes iemērīšanas dabā). 

https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921116?type=house
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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) 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 
apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 

ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 

klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 
jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 
ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 
apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

- - - 
Mūsas iela 22, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3585 

Projektā 
zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mūsas iela 29, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3586 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Cērpu iela 11, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3587 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Cērpu iela 13, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3588 

Projektā 
zemes vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

- - - 
Mūsas iela 31, 

Mārupe, Mārupes 
novads 

8076 007 3589 
Projektā 

zemes vienība 
“Nr.5” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

- - - 
Cērpu iela 8, 

Mārupe, Mārupes 
novads 

8076 007 3590 
Projektā 

zemes vienība 
“Nr.6” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

- - - 
Cērpu iela 10, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3591 

Projektā 
zemes vienība 

“Nr.7” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mūsas iela 33, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3592 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.8” 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mūsas iela 35, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3593 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.9” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Cērpu iela 12, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3594 

Projektā 
zemes vienība 

“Nr.10” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

- - - 
Cērpu iela 6, 

Mārupe, Mārupes 
novads 

8076 007 3595 
Projektā 

zemes vienība 
“Nr.11” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

- - - 
Mūsas iela 24, 

Mārupe, Mārupes 
novads 

8076 007 3596 
Projektā 

zemes vienība 
“Nr.12” 

adreses 
piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 
Mūsas iela 26, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3597 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.13” 

adreses maiņa  

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

80760072969 

Babru iela 31A, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
103420197 

Mūsas iela 28, 

Mārupe, Mārupes 

novads 
8076 007 3598 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.14” 

3.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.15” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3599 – 2014 m2 

platībā, nosaukumu Cērpu iela, Mārupe, Mārupes novads. 

4.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.16” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3639 – 774 m2 

platībā, nosaukumu Mūsas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

5.  Piešķirt zemes vienībai “Nr.17” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3640 – 1879 m2 

platībā, nosaukumu Mūsas iela, Mārupe, Mārupes novads. 

https://www.kadastrs.lv/varis/103420197?type=house
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6.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3585 – 1330 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

7.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3586 – 1533 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

8.  Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3587 – 1533 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

9.  Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3588 – 1533 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

10.  Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3589 – 1356 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

11.  Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3590 – 1373 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

12.  Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3591 – 1304 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

13.  Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3592 – 1333 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

14.  Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3593 – 1707 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

15.  Noteikt zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3594 – 1814 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

16.  Noteikt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3595 – 1356 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

17.  Noteikt zemes vienībai “Nr.12” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3596 – 1247 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

18.  Noteikt zemes vienībai “Nr.13” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3597 – 1215 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

19.  Noteikt zemes vienībai “Nr.14” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3598 – 1219 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

20.  Noteikt zemes vienībai “Nr.15” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3599 – 2014 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

21.  Noteikt zemes vienībai “Nr.16” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3639 – 774 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101). 
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22.  Noteikt zemes vienībai “Nr.17” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3640 – 1879 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

23. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lp. 

 

Nr.2.6 

Par nekustamā īpašuma Liepu aleja 2 (kadastra Nr. 8048 004 0016), Babītē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 0775 un 

8048 004 0016 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Liepu aleja 2 (kadastra Nr. 8048 004 0016), Babītē, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8048 004 

0775 un 8048 004 0016 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību 

platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 
saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 
ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 
ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 
saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes vienība 

 

8048 004 0016 

Liepu aleja 2,Babīte, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 
101300386 

Liepu aleja 2,Babīte, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 004 0016 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

 

   

Dzelmes iela 1, 
Babīte, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8048 004 0775 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

3.  Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0016 – 0,1193 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

4.  Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0775 – 0,1906 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (NĪLM kods 0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/101300386?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.3.1 

Par nekustamā īpašuma Jūras iela 14, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 003 1163), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

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

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

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.3.2 

Par nekustamā īpašuma Jūras iela 16, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 003 1165), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 3  (Oļegs 

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

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.3.3 

Par nekustamā īpašuma Ziemciešu iela 1, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 003 1979) iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” 3  (Valdis 

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

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.3.4 

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

(kadastra Nr.8048 004 1603), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš,  Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” 

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

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.3.5 

Par nekustamā īpašuma “Svetas”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 007 1185), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, Jānis Lībietis, 

Valdis Kārkliņš, Oļegs Sorokins),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.3.6 

Par nekustamā īpašuma “Jaunastras”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 007 0112), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 4 (Andris Puide, Jānis Lībietis, 

Valdis Kārkliņš, Oļegs Sorokins),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.3.7 

Par nekustamā īpašuma Bezdelīgu iela 8, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 003 0678), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

Dūduma, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 
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Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.4 

Par nekustamo īpašumu Krāču iela 6 (kadastra Nr. 80480080759) un Krāču iela 8 

(kadastra Nr.80480080757), Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 80480080601 un 80480080602 apvienošanu, adreses 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1. Atļaut nekustamo īpašumu Krāču iela 6 (kadastra Nr. 80480080759) un Krāču iela 8 

(kadastra Nr.80480080757), Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumiem 80480080601 un 80480080602 apvienošanu ar 

kopējo platību 0,2409 ha. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,2409 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 

 

8048 008 0601 

Krāču iela 6, 

Sēbruciems,  Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

106933250 

Krāču iela 6, 

Sēbruciems,  

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

  

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 008 0602 

Krāču iela 8, 

Sēbruciems,  Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

106933275 
- - - 

3. Noteikt jaunizveidojamajai zemes vienībai 0,2409 ha platībā nekustamā īpašuma 

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

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.  

https://www.kadastrs.lv/varis/106933250?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106933275?type=house
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5. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt 

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

6.  

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divas) lp. 

 

Nr.5.1 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu projektētajām zemes vienībām 

nekustamā īpašuma “Ciņi” 2.zemes vienības detālplānojuma teritorijā, Jaunmārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma “Ciņi”, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 011 0085), 2.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0086 

un 4.zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1055 zemes ierīcības projektā 

projektētajām zemes vienībām adreses: 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 
vienībai 

 

   

Ciņu iela 12, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

80760111787 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 
apbūvei 

paredzētai 

zemes 
vienībai    

Ciņu iela 14, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

80760111788 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 
apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai    

Celmu iela 7, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111789 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 
apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Celmu iela 13, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111790 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.4” 
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adreses 

piešķiršana 
apbūvei 

paredzētai 

zemes 
vienībai    

Celmu iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 80760111791 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršana 
apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Celmu iela 11, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111792 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršana 
apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Ciņu iela 9, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111793 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.7” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai    

Ciņu iela 11, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111794 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.8” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 
vienībai    

Ciņu iela 13, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 80760111795 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.9” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Ciņu iela 15, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111796 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.10” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Ciņu iela 17, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111797 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.11” 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 
paredzētai 

zemes 

vienībai    

Ciņu iela 19, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111798 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.12” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 
vienībai    

Ciņu iela 21, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 80760111799 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.13” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Ciņu iela 16, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111800 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.14” 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 
vienībai    

Ciņu iela 18, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 80760111801 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.15” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Celmu iela 15, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111802 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.16” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Celmu iela 17, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111803 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”2. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.17” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 

vienībai    

Kārkliņu iela 28B, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111806 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”4. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 

zemes 
vienībai    

Kārkliņu iela 28A, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 80760111807 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”4. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzētai 
zemes 

vienībai    

Kārkliņu iela 28, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 80760111808 

Nekustamā īpašuma 

“Ciņi”4. zemes 

vienības, projektētā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

2.  Piešķirt projektētajai zemes vienībai “Nr.18” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1804 

– 0,4645 ha platībā, nosaukumu Ciņu iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

3.  Piešķirt projektētajai zemes vienībai “Nr.19” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1805 

– 0,1010 ha platībā, nosaukumu Celmu iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

4.  Piešķirt projektētajai zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1809 – 

0,0491 ha platībā, nosaukumu Ciņu iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

5.  Piešķirt projektētajai zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1810 – 

0,0252 ha platībā, nosaukumu Kārkliņu iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

6.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80760111787 -  

0,0839 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

7.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80760111788 -  

0,0825 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

8.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80760111789 -  

0,1007 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 
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9.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 80760111790 -  

0,0991 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

10.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 80760111791 -  

0,1011 ha platībā lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 

kods 0601). 

11.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 80760111792 -  

0,0848 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

12.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 80760111793 -  

0,1032 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

13.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 80760111794 -  

0,1032 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

14. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 80760111795 -  

0,1042 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

15. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 80760111796 -  

0,1644 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

16.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 80760111797 -  

0,1020 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

17.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.12” ar kadastra apzīmējumu 80760111798 -  

0,1085 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

18.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.13” ar kadastra apzīmējumu 80760111799 -  

0,0828 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

19.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.14” ar kadastra apzīmējumu 80760111800 -  

0,1904 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

20.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.15” ar kadastra apzīmējumu 80760111801 -  

0,1904 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

21.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.16” ar kadastra apzīmējumu 80760111802 -  

0,1009 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

22.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.17” ar kadastra apzīmējumu 80760111803 -  

0,0809 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

23.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.18” ar kadastra apzīmējumu 80760111804 -  

0,4545 ha platībā, lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

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

24.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.19” ar kadastra apzīmējumu 80760111805 -  

0,1010 ha platībā, lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101).  
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25.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80760111806 -  

0,1733 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

26.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80760111807 -  

0,1475 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

27.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80760111808 -  

0,1040 ha platībā, lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(NĪLM kods 0601). 

28. Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 80760111809 -  

0,0491 ha platībā, lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

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

29.  Noteikt projektētajai zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 80760111810 -  

0,0252 ha platībā, lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

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

30. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.5.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 006 0193 un adreses piešķiršanu Mežmalas ielā 8, Varkaļos, 

Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

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

(Andris Puide, Oļegs Sorokins),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Mežmalas ielā 8, Varkaļos, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 006 0216, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0193, 

0,2937 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 

Adresāc

ijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adre-

sācijas 

objek-

ta 

esošā 

adrese

, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepie-

ciešams, 

ar to 

funk-

cionāli 

Cita 

infor-

mācija.  
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esošās adreses 

saglabāšana) 

vienība 

un telpu 

grupa) 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
ēka 80880060193

001 
 106419701 

Mežmalas iela 8, Varkaļi, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divas) lp. 

 

Nr.5.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1284 un adreses piešķiršanu Jomas ielā 6, Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jomas ielā 6, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1451, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1284, 

0.0849 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 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

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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esošās adreses 

saglabāšana) 

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

   106753627 

Jomas iela 6, Piņķi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480031284

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. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divas) lp. 

 

Nr.5.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1283 un adreses piešķiršanu Jomas ielā 8, Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jomas ielā 8, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1450, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1283, 

0.0903 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) 

Adresāc

ijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresāci

jas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija.  
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vienība 

un telpu 

grupa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

   106753610 

Jomas iela 8, Piņķi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480031283

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. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divas) lp. 

 

Nr.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1322 Kāpu ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

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

kadastra Nr. 8048 003 1482, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1322, 

0.0957 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. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.7 

Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, 

Salas pagastā, Mārupes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, 2022. gada 29. jūnija izsoles rezultātus. 

2. Apstiprināt J.M., personas kods ______, par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8088 008 0098, Salas pagastā, Mārupes novadā, izsoles uzvarētāju un īpašuma tiesību 

ieguvēju par nosolīto summu 14 000,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši euro, 00 centi). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

ar J.M., personas kods _____, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 008 0098, 

Salas pagastā, Mārupes novadā, pirkuma līgumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.8.1 

Par nekustamā īpašuma Sila iela 8 k-1, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0352, 182/2637 domājamo daļu cenas 

apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

1. Atsavināt A.O., personas kods _______, nedzīvojamai ēkai piekritīgās 182/2637 

domājamās daļas no zemes gabala Sila ielā 8 k-1, Babīte, Babītes pagasts,  Mārupes 

novads, par 455,00 euro (četri simti piecdesmit pieci euro). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

nekustamā īpašuma Sila ielā 8 k-1, Babīte, Babītes pagasts,  Mārupes novads, 182/2637 

domājamo daļu no zemes,  pirkuma līgumu ar A.O., personas kods ______.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.8.2 

Par nekustamā īpašuma Sila iela 8 k-1, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads,  

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0352, 186/2637 domājamo daļu cenas 

apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Atsavināt J.J., personas kods ______, nedzīvojamai ēkai piekritīgās 186/2637 

domājamās daļas no zemes gabala Sila ielā 8 k-1, Babīte, Babītes pagasts,  Mārupes 

novads, par 465,00 euro (četri simti sešdesmit pieci euro). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

nekustamā īpašuma Sila ielā 8 k-1, Babīte, Babītes pagasts,  Mārupes novads, 186/2637 

domājamo daļu no zemes pirkuma līgumu ar J.J., personas kods ______.   

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.9 

Par zemes gabala ar kadastra Nr.8076 007 0999, Beržu ielā 5, Mārupē,  

Mārupes novadā, 200/8200 domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

1. Atsavināt E.Š., personas kods ______, nedzīvojamai ēkai piekritīgās 209/8200 

domājamās daļas no zemes gabala Beržu iela 5, Mārupe,  Mārupes novads, par 635,00 

euro  (seši simti trīsdesmit pieci euro). 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

nekustamā īpašuma Beržu iela 5, Mārupe,  Mārupes novads 209/8200 domājamo daļu 

no zemes  pirkuma līgumu ar E.Š., personas kods _______. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.10.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1. Piešķirt A.J., personas kods _____, finansiālu atbalstu 500 euro (pieci simti euro) 

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

saskaņā ar piestādīto izdevumu aprēķinu un pasākumu grafiku, paredzot, ka tāmē 

norādītās izmaksas, kas saistītas ar dzīvošanas izdevumu segšanu no pašvaldības 

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

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 “Mārupes BMX klubs”, reģ. Nr.40008158108. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.10.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1.  Piešķirt D.Z., personas kods _____, finansiālu atbalstu 500 euro (pieci simti 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. 

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 D.Z., 

personas kods _____, uz A/S “Swedbank” kontu Nr. _____, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.10.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1.  Piešķirt E.M.B.,  personas kods _____, finansiālu atbalstu 700 euro (septiņi simti euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Ziemeļvalstu junioru burāšanas 

čempionātā 2022 Helsinkos, Somijā, no 2022.gada 25.jūlija līdz 30.jūlijam, 

treniņnometnē un Latvijas atklātajā burāšanas čempionātā 2022, Salacgrīvā, Latvijā, no 

2022.gada 6.augusta līdz 14.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 faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu biedrībai “Rīgas jahtklubs”, reģ. Nr.40008132429. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.11 

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ievas radošā darbnīca” kultūras projekta 

“Rudens izstāde” īstenošanai 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

1. Piešķirt biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, līdzfinansējumu 700 

euro (septiņi simti euro) apmērā projekta „Rudens izstāde” īstenošanai un izstādes 

rīkošanai Mārupes novada Kultūras namā vai izvietojot to Mārupes Kultūras nama 

logos, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, saskaņā ar izdevumu aprēķinu tāmi.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt administratīvo līgumu ar 

biedrību “Ievas radošā darbnīca”, vienotais Reģ.Nr.40008215769, par līdzfinansējuma 

piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību. 

3. Līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, vienotais 

Reģ.Nr.40008215769, pēc administratīvā līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina 

saņemšanas Mārupes novada pašvaldībā. 

4. Biedrībai „Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, nodrošināt saņemtā 

līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši tā piešķiršanas mērķim, ne vēlāk kā viena mēneša 

laikā pēc pasākuma norises iesniedzot Mārupes novada pašvaldībā atskaiti par 

līdzfinansējuma izlietošanu. 

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

(lēmuma 1.punkts), tiek izlietots daļēji vai netiek izlietots vispār, biedrībai „Ievas radošā 

darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, atmaksāt Mārupes novada pašvaldības domes 

piešķirto finansējumu neizlietotajā vai piešķiršanas mērķim neatbilstoši izlietotajā daļā 

administratīvajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

6. Piešķirt biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, tiesības laikā no 

2022.gada 11.novembra līdz 30.novembrim Mārupes Kultūras nama telpas ar 100% 

nomas maksas samazinājumu. 

7. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms Mārupes Kultūras nama telpu izmantošanas uzsākšanas, 

biedrībai “Ievas radošā darbnīca”, Reģ.Nr.40008215769, slēgt līgumu par telpu 

izmantošanu ar Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru.  

8. Vienlaicīgi ar līguma par telpu izmantošanu noslēgšanu, biedrībai “Ievas radošā 

darbnīca” iesniegt Mārupes novada pašvaldībā apliecinājumu, par izstādes “Rudens 

izstāde” norisi epidemioloģiski drošā vidē un par normatīvo aktu, kas regulē 

epidemioloģiskās drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, 

ievērošanu nodotajās telpās. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.12 

Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas jaunatnes 

čempionāta pludmales volejbolā fināla posma organizēšanai Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

1. Piešķirt SIA “Brazīlija”, reģ.Nr.40103245617, pašvaldības atbalstu 8 000,00 euro (astoņi 

tūkstoši euro 00 centi) apmērā Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla 

posma organizēšanai. 

2. Pašvaldības atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta līdzekļiem. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar SIA “Brazīlija”, reģ. 

Nr.40103245617, administratīvo līgumu par piešķirtā atbalsta izlietošanas kārtību 

atbilstoši Saistošo noteikumu 17.un 18.punktam.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.13 

Par papildu 1.klases atvēršanu 2022./2023. mācību gadā Babītes vidusskolā 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

1.  Atvērt Babītes vidusskolā 2022./2023.mācību gadā papildu 1.klasi, nosakot, ka minētajā 

mācību gadā Babītes vidusskolā ir 7 (septiņas) 1.klases. 

2.  Piešķirt Babītes vidusskolai finansējumu 6281 euro (seši tūkstoši divi simti astoņdesmit 

viena euro) apmērā, papildu 1.klases mēbeļu komplektu iegādei.  

3.  Lēmuma 2.punktā minēto finansējumu piešķirt no  finanšu līdzekļu fonda neparedzētiem 

gadījumiem.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.14 

Par A.R. atbrīvošanu no Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa amata 

Ziņo Kristaps Ločs 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Andris 

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

 

Atbrīvot Mārupes novada Bāriņtiesas locekli A.R. (personas kods _____) no Mārupes 

novada Bāriņtiesas locekļa amata un noteikt, ka viņas pilnvaras izbeidzas 2022.gada 29.jūlijā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 
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Nr.15 

Par sūdzības izskatīšanu  

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

1.  Atzīt Centrālās Administrācijas vadītājas E.Slocenieces 2022.gada 25.maija lēmumu par 

ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu Nr.1_____ par pamatotu un atstāt to negrozītu. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Nr.16 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes  

2022.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 10/2022  

“Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” 

Ziņo Linda Liepiņa 

Sēdes audioieraksts 1h:15m:08s līdz 1h:34m:12s   

(Andrejs Ence, Andris Puide, Ilze Bērziņa, Oļegs Sorokins, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 

Valdis Kārkliņš, Nikolajs Antipenko) 

Deputāti vienojas, ka  jautājuma izskatīšana ir atliekama uz augusta mēneša komitejas sēdi, 

pieaicinot Sociālā dienesta pārstāvi. 

 

Atklāti balsojot ar „par” balsīm NAV, „pret” 12  (Oļegs Sorokins, Aivars Osītis, Ivars 

Punculis, Valdis Kārkliņš, Ira Dūduma, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Jānis Lagzdkalns,  Gatis 

Vācietis, Līga Kadiģe, Andrejs Ence,  Ilze Bērziņa),  „atturas”  3 (Nikolajs Antipenko, Andris 

Puide, Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

trešajai daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Nepieņemt lēmumu Nr.16. 

 

Nr.17 

Par Mārupes novada ģerboņa iesniegšanu Valsts Heraldikas komisijā un Kultūras 

ministrijā apstiprināšanai 

Ziņo Elīna Brigmane 

Sēdes audioieraksts 1h:34m:15s līdz 1h:55m:45s   

(Andrejs Ence, Andris Puide, Ilze Bērziņa, Oļegs Sorokins, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 

Valdis Kārkliņš, Nikolajs Antipenko, Jānis Kazaks, Guntis Ruskis) 

Ivars Punculis interesējās, kāpēc attēlā paredzētais zelta tonis ir dzeltenā krāsā, savukārt, 

sudraba – baltā. 

Inuta Šaroka skaidro, ka heraldikā ir noteikts krāsu skaits, kuru  ir atļauts izmantot, minot, ka 

zelts un sudrabs šajā sarakstā nav. 
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Atklāti balsojot ar  12  balsīm „par” (Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis 

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

Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 1 (Ira Dūduma), „atturas” 3 (Andrejs Ence, 

Andris Puide, Nikolajs Antipenko),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Jaunveidoto novada gerboni (saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto skici) virzīt izskatīšanai 

Valsts Heraldikas komisijā un apstiprināšanai, tostarp reģistrēšanai, Kultūras ministrijā.    
 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp.  

 

Nr. 18 

Par nekustamā īpašuma Viršu iela 9, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

nodošanu nomai konteinera tipa būves izvietošanai veselības 

aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai 

Ziņo Baiba Baltiņa 

Sēdes audioieraksts 1h:55m:50s līdz 2h:08m:38s   

(Andrejs Ence, Andris Puide, Valdis Kārkliņš, Guntis Ruskis, Nikolajs Antipenko, Līga Kadiģe) 

 

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

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

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins), „pret” 

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

 

Uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai, pieaicinot neatkarīgu sertificētu 

vērtētāju, noteikt nekustamā īpašuma Viršu iela 9, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

nomas maksu, paredzot, ka nekustamais īpašums līdz 100 m2 platībā tiek iznomāts ar apbūves 

tiesībām, konteinera tipa būves izvietošanai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

 

Pašvaldības domes ārkārtas sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst. 16.00 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs   /paraksts/     Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

domes sekretāre     /paraksts/       Ilona Pelša 

 

 

Domes ārkārtas sēdes protokols parakstīts 2022.gada  1.augustā. 

 

 

 


