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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.18 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                         2022.gada 28.septembrī 

 

Sēde sasaukta un atklāta plkst.10:00. 

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Sēdē piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Valdis Kārkliņš, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Līga 

Kadiģe, Dace Štrodaha, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis 

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

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Guntis Ruskis komandējumā. 

Ira Dūduma atvaļinājumā. 

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa,  

juristi Baiba Baltņa, Dāvids Valters, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite. 

 

Sēdi protokolē 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

Nr.7.4  Par nekustamā īpašuma Spāru iela _, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā  

(kadastra Nr._____), iegūšanu īpašumā. 

Nr.38  Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “FCG Aviation Development”. 

Nr.39  Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte”  amatu sarakstā. 

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

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

2022. gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu. 

 

Plkst. 10.10.ierodas deputāts Andris Puide 
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Notiek deputātu balsojums par lēmuma projekta Nr.7.4, Nr.38, Nr.39 un Nr.40 iekļaušanu 

sēdes darba kārtībā: 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Ira Dūduma, Guntis Ruskis domes sēdē nepiedalās), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, 

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

 

Iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus Nr.7.4, Nr.38, Nr.39 un Nr.40. 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu: 

1.1. nekustamā īpašuma “Lauri” (kadastra Nr. 8048 017 0005), Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 017 0005;  

1.2. nekustamā īpašuma “Neimaņi” (kadastra Nr. 8048 004 0048), Spilvē, Babītes 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0048; 

1.3. nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 8088 003 0410), Gātciemā, Salas 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0399; 

1.4. projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Skadiņi” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8048 008 0031, Vīkuļi, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

2. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Veczilgalvji”, kadastra Nr.8076 007 

0535, detālplānojuma teritorijā, Mārupē, Mārupes novadā. 

3. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Kantora iela 132 (kadastra 

Nr. 80760030481), Mārupē, Mārupes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760030481 daļai 30 m2 platībā.   

4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu: 

4.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0290  “Jaunbirznieki”, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā; 

4.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3314 Liliju ielā 30, Mārupē, 

Mārupes novadā; 

4.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0707,  Dreimaņu ielā 12,  

Mārupē, Mārupes novadā; 

4.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1407 “Reiņi”, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā; 

4.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1723 Rūpnieku ielā 10, Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu, adreses piešķiršanu:  

5.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0130 un adreses piešķiršanu 

“Laukuzaķi”,  Mārupē, Mārupes novadā; 

5.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1907 un adreses piešķiršanu 

Veczariņu ielā 59, Mārupē, Mārupes novadā; 

5.3. 5 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1610 un adreses piešķiršnu 

“Sārtkļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā;  

5.4. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1705 un adreses piešķiršanu 

Grīšļu iela 10, Mārupē, Mārupes novadā; 

5.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1270 un adreses piešķiršanu 

Stīpnieku ceļš 36A, Mārupē, Mārupes novadā; 
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5.6. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0229 un adreses piešķiršanu 

“Zemieši”, Mārupē, Mārupes novadā; 

5.7. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3053 un adreses piešķiršanu 

Pētera iela 26, Mārupē, Mārupes novadā; 

5.8. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2422 un adreses piešķiršanu 

Krones ielā 83, Mārupē, Mārupes novadā; 

5.9. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0247 un adreses piešķiršanu 

Kastaņu ielā 14, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā;  

5.10. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1326 un adreses piešķiršanu 

Saullēktu ielā 2, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

5.11. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1327 un adreses piešķiršanu 

Saullēktu ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

5.12. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1338 un adreses piešķiršanu 

Saullēktu ielā 5, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

5.13. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1323 un adreses piešķiršanu 

Saullēktu ielā 6, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

5.14. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0722 un adreses piešķiršanu Rožu 

ielā 2, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

5.15. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0724 un adreses piešķiršanu Rožu 

ielā 6, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

5.16. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0729 un adreses piešķiršanu Kļavu 

ielā 2, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

5.17. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0727 un adreses piešķiršanu Kļavu 

ielā 5, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā. 

6. Par pašvaldības nozīmes ielas statusu noteikšanu Irbeņu un Tūju ielai, Jaunmārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

7. Par zemes gabala iegūšanu īpašumā (4 gab.) 

7.1. Andra iela __, Vīkuļi, Babītes pagasts, Mārupes novads; 

7.2. Sloku iela __, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

7.3. Kokles ielā __, Mārupē, Mārupes novadā; 

7.4. Spāru iela __, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

8. Par nekustamā īpašuma “Apsēni”, kadastra Nr.8048 008 0717, Sēbruciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai. 

9. Par nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 012 0736), detālplānojuma projekta nodošanu publiskai 

apspriešanai.  

10. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpūces”, kadastra 

Nr.8076 003 0060, zemes vienībai Silnieku iela 44 (kadastra apzīmējums  

8076 003 2630), Mārupē,  Mārupes novadā. 

11. Par nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760080089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 

detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

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

novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma apstiprināšanu. 

13. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Beikas”, kadastra  

Nr.8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

14. Par Lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A (kadastra 

Nr.80480030262), Priedaines iela 4 (kadastra Nr.80480031485), Piejūras iela 1 

(kadastra Nr.80480031012), Piejūras iela 2 (kadastra Nr.80480031015), Piejūras iela 3 



4 
 

(kadastra Nr.80480031013), Piejūras iela 4 (kadastra Nr.80480031014) un Piejūras iela 

(kadastra Nr.80480031010), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, teritoriju, 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

15. Par gaismas tiesību servitūta nodibināšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā 

„Ūdensrozes”, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 011 0642. 

16. Par pārjaunojuma līguma slēgšanu. 

17. Par rīcības plāna atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai Mārupes 

novadā grozījumu apstiprināšanu. 

18. Par Mārupes novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtēšanu. 

 

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

19. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (6 gab.). 

20. Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai (8 gab.). 

21. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Babītes pagasta jauktajam korim “Maska”. 

22. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikumā. 

23. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Mārupes 

novada pašvaldībā sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām”. 

24. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu 

pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apguvi ” apstiprināšanu.  

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

25. Par Mārupes un Babītes pagastu ģerboņu apstiprināšanu un iesniegšanu Kultūras 

ministrijā reģistrēšanai. 

26. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2022.gadā (septembris-decembris). 

27. Par nekustamā īpašuma Ābolu iela 26, Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

28. Par automašīnas atsavināšanas izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas (trešās) 

izsoles rīkošanu. 

29. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Skultes iela 15a-1, Skulte, Mārupes 

novadā, atsavināšanu. 

30. Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu 

Nr. 26/2021 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes 

novadā” atcelšanu. 

31. Par nekustamo īpašumu Baltā iela un Mežaparka iela pirkuma līguma slēgšanu.  

32. Par grozījumiem iestāžu nolikumos. 

33. Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.29 “Par 

maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.11). 

34. Par grozījumiem Jaunmārupes pamatskolas amatu sarakstā. 

35. Par grozījumiem Babītes Kultūrizglītības centra amatu sarakstā. 

36. Par Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

37. Par sadarbības līguma slēgšanu ar  SIA Vastint Latvia. 
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Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

38.  Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “FCG Aviation Development”. 

39.  Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte”  amatu sarakstā. 

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

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

pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu. 

 

Deputātu balsojums par darba kārtību kopumā. 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par darba kārtību nepiedalās), „pret” nav, 

„atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.1.1 

Par nekustamā īpašuma “Lauri” (kadastra Nr. 8048 017 0005), Babītes pagastā,  Mārupes 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 017 0005 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lauri” (kadastra Nr. 8048 017 0005), Babītes pagastā,  

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 017 0005 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 
 

- - 

 

- 

“Lauri”, Babītes 
pagasts, Mārupes 

novads 

8048 017 0109 
Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/104921864?type=house
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adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

- - 
- “Meža Lauri”, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 017 0110 
Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 017 0109 – 12,6 ha  platībā, 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 017 0110– 4,7 ha  platībā, 

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

mežsaimniecība (kods 0201). 

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). 

 

 

Nr.1.2 

Par nekustamā īpašuma “Neimaņi” (kadastra Nr. 8048 004 0048), Spilvē, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0048 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Neimaņi” (kadastra Nr. 8048 004 0048), Spilvē, Babītes 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 0048 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 

 

- - 

 

- 

“Ziemeļnieki”, 
Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

8048 004 1691 
Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

- - 
- “Neimaņi”, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 004 1692 
Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

https://www.kadastrs.lv/varis/104921864?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921864?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921864?type=house
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3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1691 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLK kods 0600) – 

6,0413 ha platībā, un zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (NĪLM kods 1101) – 4,00 ha platībā. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1692 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLK kods 0600) – 4,9604 

ha platībā. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Nr.1.3 

Par nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 8088 003 0410), Gātciemā, Salas 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0399 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu,  adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 8088 003 0410), Gātciemā, Salas 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0399 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 
 

8088 003 0399 

“Vālodzes”, 

Gātciems, Salas 

pagasts, Mārupes 
novads 

 

106885035 

“Vālodzes”, 

Gātciems, Salas 

pagasts, Mārupes 
novads 

8088 003 0418 
Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
 

- - 
- “Dzilnīši”, Gātciems, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088 003 0419 
Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0418 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLK kods 0600) – 0,4725 

ha platībā. 

https://www.kadastrs.lv/varis/106885035?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104921864?type=house
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4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8088 003 0419 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLK kods 0600) – 0,4725 

ha platībā. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Nr.1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Skadiņi” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0031, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificēta zemes ierīkotāja Māra Seržana (sertifikāta Nr. AA0168) izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Skadiņi”, kadastra Nr. 8048 008 0031, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0031, Vīkuļos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecie-

šams, 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 

 

8048 

008 

0031 

“Skadiņi”, 

Vīkuļi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

101078935 

“Skadiņi”, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480080818 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

   

“Kazenes”, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480080817 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 
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3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0818 -  0,83  ha platībā, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 

0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0817-  0,41  ha platībā, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM 

0601). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

Nr. 2 

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām 

zemes vienībām nekustamā īpašuma “Veczilgalvji”, kadastra 

Nr. 8076 007 0535, detālplānojuma teritorijā, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut no nekustamā īpašuma “Veczilgalvji”, kadastra Nr.8076 007 0535, zemes vienības 

ar adresi Kursīšu iela 27, Mārupe, Mārupes novads, kadastra apzīmējums  

8076 007 0535, atdalīt detālplānojumā projektētās zemes vienības, piešķirot adreses un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, saskaņā ar Administratīvā līguma pirmā kārtā 

noteikto un lēmuma pielikumu: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta un, 

ja 

nepiecie-

šams, ar to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresā-

cijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifika

torā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja tāda ir 

Projektētā zemes vienība, 

saskaņā ar detālplānojuma 

zemes ierīcības plānu 

Cita 

infor-

mācija, 

ja tāda ir 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076007

0535 

Kursīšu iela 

27, Mārupe, 

Mārupes 

novads 

106290

612 

Kursīšu iela 27, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760073583 

Zemes vienība “Nr.16” 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Avotu iela 39, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760073579 

Zemes vienība “Nr.12” 

 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Avotu iela 41, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

 Plānotā zemes vienība 

(pēc detālplānojuma 

apvienotās zemes 

vienības “Nr.2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 13” 

 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Avotu iela 43, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760073568 

Zemes vienība “Nr.1” 

 

 

2. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.14” ar kadastra apzīmējumu 

80760073581, 0,0837 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Avotu iela A”, Mārupe, Mārupes 

novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

3. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.15” ar kadastra apzīmējumu 

80760073582, 0,1229 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Kursīšu iela A”, Mārupe, Mārupes 

novads, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

4. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.16” ar kadastra apzīmējumu 

80760073583 saglabāt esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601) -  0,1200 ha platībā, un zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) - 3,7321 ha platībā.  

5. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.12”, 0,1220 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 80760073579, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

6. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Avotu ielā 41, Mārupē, Mārupes novadā (pēc 

detālplānojuma apvienotās zemes vienības Nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 

0601) 1,2823 ha platībā, un  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 

zemes nodalījumu joslā (kods 1101) - 0,4513 ha platībā. 

7. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai “Nr.1”, 0,1357 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 80760073568, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 0601). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 

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

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

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

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

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 
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Nr.3 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Kantora iela 132 (kadastra Nr. 

80760030481), Mārupē, Mārupes novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

80760030481 daļai 30 m2 platībā   

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins), 

(Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, 

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

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Kantora iela 132, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

Nr.8076 003 0481, zemes vienības daļai, 30 m2 platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām, un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

2. Mainīt nekustamā īpašuma Kantora iela 132, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr.8076 003 0481, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0481 nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi uz komercdarbības objektu apbūvi (kods 0801) – 11870 m2 platībā, 

un  ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām, un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) – 30 m2 platībā. 

3. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes īpašnieku. 

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

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

 

Nr.4.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 012 0290  “Jaunbirznieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Jaunbirznieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 8076 012 0290), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0290 – 0,60 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo  apbūves zemi 

(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). 
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Nr.4.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 007 3314  Liliju ielā 30, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Liliju iela 30,  Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

Nr.8076 007 3369, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3314,  1414 m2 

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

(kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

Nr.4.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 003 0707, Dreimaņu ielā 12, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Dreimaņu iela 12, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr.8076 

003 0707, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0707,  1500 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz izglītības un zinātnes iestāžu apbūvi (kods 0901). 

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

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

 

Nr.4.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 004 1407 “Reiņi”, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Reiņi”, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. 8048 004 0340, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1407, nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērķus, 0,5928 ha platībā, uz noliktavu apbūve (kods 1002) un 0,1676 

ha platībā, uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

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. 

 

Nr.4.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1723 Rūpnieku ielā 10, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Rūpnieku ielā 10, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 0816, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1723, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, 12,5811 ha platībā, uz sportam un atpūtai aprīkotas 

dabas teritorija (kods 0503) un, 0,6208 ha platībā, uz zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

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. 

 

Nr.5.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 006 0130 un adreses piešķiršanu “Laukuzaķi”, 

Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Laukuzaķi”,  Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8076 006 

0130, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0130,  6000 m2 platībā, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0601). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Laukuzaķi”, Mārupē, Mārupes novadā, zemes vienībai un 

rindu mājas jaunbūvei adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

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 

informācij

a. 
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esošās adreses 

saglabāšana) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 006 0130  - - 

Mežkalnu iela 10,  

Mārupe,  Mārupes 

novads 

 

- 

 

- 

adreses 

piešķiršana 
ēkai 

8076 006 0130 

001 
- - 

 

Mežkalnu iela 10,  

Mārupe,  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. 

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

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

 

Nr.5.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 007 1907 un adreses piešķiršanu Veczariņu ielā 59, 

Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Veczariņu iela 59, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8076 

007 2109, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1907,  2000 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 

0601). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Veczariņu iela 59, Mārupē, Mārupes novadā, savrupmāju 

jaunbūvei 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 

informā-

cija. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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adreses 

piešķiršana 
ēkai - - 106259490 

 

Veczariņu iela 59,  

Mārupe,  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. 

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

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

 

Nr.5.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 011 1610 un adreses piešķiršnu “Sārtkļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Sārtkļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr.8076 011 1693, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1610,  0,6525 ha 

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

(kods 0601). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Sārtkļavas”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, dzīvojamās 

mājas jaunbūvei 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 

informā-

cija. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
ēkai - - 106807138 

 

“Sārtkļavas”,  

Mārupes 

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. 

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

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

https://www.kadastrs.lv/varis/106259490?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106807138?type=house
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Nr.5.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 003 1705 un adreses piešķiršanu Grīšļu iela 10, 

Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Grīšļu iela 10, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8076 

003 1713, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1705,  2148 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 

0601). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Grīšļu iela 10, Mārupē, Mārupes novadā, rindu mājas 

jaunbūvei 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 

informā-

cija. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
ēkai - - 105731220 

 

Grīšļu iela 10,  

Mārupe,  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.\ 

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

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

 

Nr.5.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 003 1270 un adreses piešķiršanu Stīpnieku ceļš 36A, 

Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

https://www.kadastrs.lv/varis/105731220?type=house
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1.  Mainīt nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 36A, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

Nr. 8076 003 1270, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1270,  12000 m2 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz noliktavu apbūvi (kods 1002). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Stīpnieku ceļš 36A, Mārupē, Mārupes novadā, noliktavas ēkas 

jaunbūvei 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 

informā-

cija. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
ēkai - - 105208174 

 

Stīpnieku ceļš 36A,  

Mārupe,  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. 

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

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

 

Nr.5.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 012 0229 un adreses piešķiršanu “Zemieši”, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins), (Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” 

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Zemieši”, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr.8076 012 

0229, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0229,  8111 m2  platībā, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 0601). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma “Zemieši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8076 012 0229 un rindu mājas jaunbūvei adresi:  
Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

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. 

https://www.kadastrs.lv/varis/105208174?type=house
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esošās adreses 

saglabāšana) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 012 0229 - - 

Viesturu iela 16,  

Mārupe,  Mārupes 

novads 

 

 

 

 

adreses 

piešķiršana 
ēkai 

8076 012 0229 

001 
- - 

Viesturu iela 16,  

Mārupe,  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. 

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

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

 

Plkst.10.20 ierodas deputāts Jānis Kazaks, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

Nr.5.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 007 3053 un adreses piešķiršanu Pētera iela 26, 

Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Pētera iela 26,  Mārupē, Mārupes novadā (kadastra  

Nr. 8076 007 3136), zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3053,  1244 m2 

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

(kods 0601). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Pētera iela 26, Mārupē, Mārupes novadā, savrupmāju 

jaunbūvei 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 

informā-

cija. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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adreses 

piešķiršana 
ēkai 

8076 007 3053 

001 
- 106816307 

Pētera iela 26,  

Mārupe,  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. 

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

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

 

Nr.5.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 007 2422 un adreses piešķiršanu Krones iela 83, 

Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Krones iela 83,  Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra  

Nr. 8076 007 2422, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2422,  1855 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (kods 

0601). 

2. Piešķirt nekustamā īpašuma Krones iela 83, Mārupē, Mārupes novadā, dzīvojamās dvīņu 

mājas jaunbūvei 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 

informā-

cija. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 
ēkai 

8076 007 2422 

001 
- 105447085 

Krones iela 83,  

Mārupe,  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. 

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

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

https://www.kadastrs.lv/varis/106816307?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/105447085?type=house
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Nr.5.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 007 0247 un adreses piešķiršanu Kastaņu ielā 14, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Kastaņu ielā 14, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 007 0539, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0247, 0,1227 

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 nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106216884 

Kastaņu iela 14, 

Dzilnuciems, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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]. 
 

 

Nr.5.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1326 un adreses piešķiršanu Saullēktu ielā 2, Piņķos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, 
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Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Saullēktu ielā 2, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1432, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1326, 0.0839 

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) 

Adresāci

jas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106753924 

Saullēktu iela 2, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031326003  

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]. 

 

 

Nr.5.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1327 un adreses piešķiršanu Saullēktu ielā 4,  

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Saullēktu ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1435, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1327, 

0,0785 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 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106753932 

Saullēktu iela 4, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031327001  

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]. 

 

 

Nr.5.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1338 un adreses piešķiršanu Saullēktu ielā 5, Piņķos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Saullēktu ielā 5, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 003 1447, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1338, 

0,0874 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) 

Adresāci

jas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija 
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un telpu 

grupa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106753957 

Saullēktu iela 5, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031338001  

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]. 

 

 

Nr.5.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1323 un adreses piešķiršanu Saullēktu ielā 6, Piņķos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 8048 003 1457, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1323, 

0.0729 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 nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 
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adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106753940 

Saullēktu iela 6, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031323001  

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]. 

 

Nr.5.14 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0722 un adreses piešķiršanu Rožu ielā 2,  

Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Rožu ielā 2, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 005 0751, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0722, 

0.1404 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 nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106244977 

Rožu iela 2, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

808800507220

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. 

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

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

 

Nr.5.15 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0724 un adreses piešķiršanu Rožu ielā 6,  

Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Rožu ielā 6, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 005 0740, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0724, 

0,1449 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 

paredzēt

a zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106244993 

Rožu iela 6, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050724001  

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]. 

 

Nr.5.16 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0729 un adreses piešķiršanu Kļavu ielā 2,  

Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Kļavu ielā 2, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 005 0745, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0729, 0,2479 

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 

paredzēt

a zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106245013 

Kļavu iela 2, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050729001  

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106245013 

Kļavu iela 2, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050729002  

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]. 

 

Nr.5.17 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0727 un adreses piešķiršanu Kļavu ielā 5,  

Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Mainīt nekustamā īpašuma Kļavu ielā 5, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 005 0743, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0727, 

0.1401 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 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106245046 

Kļavu iela 5, Spuņciems, 

Salas pagasts, Mārupes 

novads 

80880050727001  

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]. 

 

Nr.6 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Irbeņu un Tūju ielai, 

Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

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

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

 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Irbeņu un Tūju ielai  (zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 011 1786), 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). 
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Nr.7.1 

Par zemes gabala iegūšanu īpašumā Andra iela 15,  

Vīkuļi, Babītes pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš 

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis), „pret” 1 (Jānis Lībietis), „atturas” 5 (Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, 

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

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Nr.7.2 

Par nekustamā īpašuma Sloku iela 14, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.8048 003 0780), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar  11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” 1 (Jānis Lībietis), „atturas” 5 (Normunds Orleāns, Oļegs 

Sorokins, Andris Puide, Valdis Kārkliņš, Jānis Kazaks),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Nr.7.3 

Par nekustamā īpašuma Kokles ielā 3, Mārupē,  Mārupes novadā  

(kadastra Nr.8076 007 2414), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha, Valdis Kārkliņš,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, 

Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret” nav,  „atturas” 5 (Jānis Lībietis, Normunds 

Orleāns, Oļegs Sorokins, Andris Puide, Jānis Kazaks),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Nr.7.4 

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

(kadastra Nr.8048 003 0767), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar  10 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis),  (Dace Štrodaha izgājusi no sēdes telpas, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), „pret” 1 (Jānis Lībietis),  „atturas” 5 (Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins, Andris 

Puide, Valdis Kārkliņš, Jānis Kazaks),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 
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Nr.8 

Par nekustamā īpašuma “Apsēni”, kadastra Nr. 8048 008 0717, Sēbruciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu  

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu 

nekustamā īpašuma “Apsēni”, kadastra  Nr. 8048 008 0717, zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0717, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.  

3. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par 

detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada pašvaldības 

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

publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

4. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes vienības īpašnieku un izstrādātāju. 
 

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

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

paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas 

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

 

Nr.9 

Par nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 012 0736), detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8076 012 0736), 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”.  

 

http://www.marupe.lv/
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Nr.10 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Jaunpūces”, kadastra 

Nr.8076 003 0060, zemes vienībai Silnieku iela 44 (kadastra apzīmējums 8076 003 2630), 

Mārupē,  Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1.  Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Jaunpūces”, kadastra  

Nr.8076 003 0060, zemes vienībai Silnieku iela 44, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 2630, Mārupē, Mārupes novadā.  

2.  Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. ____ un noteikt detālplānojuma 

robežas atbilstoši zemes vienības Silnieku iela 44, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 2630, teritorijai 1,2561 ha platībā. 

3.  Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju 

Svetlanu Buraku.  

4.  Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar zemes vienības Silnieku iela 44, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 2630, īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

5.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

 

Nr.11 

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

Nr.80760080089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma 

darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Noteikt ar Mārupes novada domes 2019.gada 28.augusta lēmumu Nr.4 (protokols Nr.11) 

apstiprinātā nekustamā īpašuma “Austras”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760080089), 1. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760080499 detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevuma Nr._____ derīguma termiņu – 2023.gada 28.augusts. 

 

Nr.12 

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

(kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

http://www.marupe.lv/
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Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

novadā (kadastra Nr. 80760111779), detālplānojuma 1.1 redakciju kā galīgo, hipersaite uz 

apstiprinātā detālplānojuma redakciju  Ģeoportālā: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25168  

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

pielikums). 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama šādā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem 

ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma Loka ceļš 

44, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760111779), 

īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

5. Centrālās administrācijas 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 domes 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. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam. 

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

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, 

Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

Nr. 13 

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Beikas”,  

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

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Beikas”, kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumu, saskaņā ar pieejamā (pieejams 

Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19802  ) 

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

1.pielikums). 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25168
http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19802 
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3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem 

ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma “Beikas”, 

kadastra Nr. 8048 007 0104, Skārduciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā īpašnieku 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar 1. pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

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

attīstības plānošanas informācijas sistēmā (tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

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

informācijas pieejamību Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu 

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

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai  pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas 

īpašniekam, un par pieņemto lēmumu informēt Valsts zemes dienestu. 

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

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

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

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

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

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

 

Nr.14 

Par Lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A (kadastra 

Nr.80480030262), Priedaines iela 4 (kadastra Nr.80480031485), Piejūras iela 1 (kadastra 

Nr.80480031012), Piejūras iela 2 (kadastra Nr.80480031015), Piejūras iela 3 (kadastra 

Nr.80480031013), Piejūras iela 4 (kadastra Nr.80480031014) un Piejūras iela (kadastra 

Nr.80480031010), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā teritoriju, projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot iesniegto Lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A 

(kadastra Nr.80480030262), Priedaines iela 4 (kadastra Nr.80480031485), Piejūras iela 1 

(kadastra Nr.80480031012), Piejūras iela 2 (kadastra Nr.80480031015), Piejūras iela 3 

(kadastra Nr.80480031013), Piejūras iela 4 (kadastra Nr.80480031014) un Piejūras iela 

(kadastra Nr.80480031010), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā teritoriju, projektu 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas, kas nodrošināma atbilstoši 

normatīvajam regulējumam par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un 

ievērojot normatīvo regulējumu Covid 19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā. 

http://www.marupe.lv/
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3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai ievietot paziņojumu 

par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 

Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un publicēt 

informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

Lokālplānojuma izstrādātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

 

Nr.15 

Par gaismas tiesību servitūta nodibināšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā 

„Ūdensrozes”, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra Nr.8076 011 0642 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Slēgt ar T.A,, personas kods [..], servitūta līgumu saskaņā ar pielikumu, nodibinot gaismas 

tiesību servitūtu pašvaldības nekustamajam īpašumam “Ūdensrozes”, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, kadastra Nr.8076 011 0642, par labu garāžas izvietošanai nekustamajā 

īpašumam “Mežrozes”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra  

Nr.8076 011 0365, tuvāk par 4 metriem no abu īpašumu robežas. 

2. Noteikt, ka izdevumus, kas saistīti ar servitūta līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu 

zemesgrāmatā visos saistošajos nodalījumos, sedz T.A., personas kods [..]. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu viena 

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otru daļu šis lēmums uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc 

tā nosūtīšanas. 

 

Nr.16 

Par pārjaunojuma līguma slēgšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Pārjaunot starp Babītes novada pašvaldību un Kapitalsabiedrību 2019.gada 3.septembrī 

noslēgto līgumu “Par zemes vienības “Notekas”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā” par tādu pašu līgumu, nosakot, ka: 

1.1. Babītes novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000028870, vietā stājas Mārupes 

novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000012827; 

1.2. Pašvaldība nodod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”BABĪTES SILTUMS”, 

reģistrācijas Nr. 40003145751, nekustamā īpašuma “Notekas”, Piņķos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra apzīmējumu 8048 003 0259, daļu, 0,32 ha platībā, atbilstoši 

grafiskai shēmai. 

http://www.marupe.lv/
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2.  Uzdot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei nodrošināt nekustamā īpašuma daļas 

nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ”BABĪTES SILTUMS”, pārjaunojot 2019. gada 

3. septembra līgumu “Par zemes vienības “Notekas”, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā, 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā” atbilstoši lēmuma lemjošās daļas 1. punktam. 

 

Nr.17 

Par rīcības plāna atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai  

Mārupes novadā grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

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

 

1. Apstiprināt “Rīcības plānu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai Mārupes 

novadā 2021. – 2024.gadam” saskaņā ar pielikumu. 

2. Par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 

3. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Mārupes novada pašvaldības domes 

2021.gada 29.septembra lēmumu Nr.31 apstiprinātais “Rīcības plāns atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanai Mārupes novadā”. 

 

Nr.18 

Par Mārupes novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas  

sistēmas novērtēšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis 

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

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt noteikumus “Noteikumi par Mārupes novada pašvaldības atkritumu 

apsaimniekošanas sistēmas novērtēšanu” saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļai publicēt Noteikumus par Mārupes 

novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtēšanu pašvaldības 

mājaslapā. 

 

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

 

Nr.19.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Piešķirt I.R., personas kods [..], finansiālu atbalstu 268 euro (divi simti sešdesmit astoņi 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību  INWA pasaules čempionātā 

nūjošanā, Polana Jakuszycka, Polijā, kas norisinājās no 2022.gada 2.septembra līdz 

4.septembrim, 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 I.R., 

personas kods [..], uz A/S “Swedbank” kontu [..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Nr.19.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt A.V., personas kods [..], finansiālu atbalstu 374,12 euro (trīs simti septiņdesmit četri 

euro 12 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību pasaules čempionātā 

airēšanā Varēzē, Itālijā, kas norisinājās no 2022.gada 25.jūlija līdz 31.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 sportistes faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, un rēķina iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu 

biedrībai “Latvijas Airēšanas federācija”, Reģ. Nr.40008022792. 

 

Nr.19.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt S.D.-K., personas kods [..], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību sacensībās “Bytomski golf”, 

Pastek, Polijā, kas norisinājās no 2022.gada 26.jūlija līdz 2.augustam.  

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.D.-K., 

personas kods [..]. likumiskajam pārstāvim (tēvam) R.K., personas kods [..], uz A/S 
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“Citadele banka” norēķinu kontu Nr. [..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, 

ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 
 

Nr.19.4 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 
 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt R.L., personas kods [..], finansiālu atbalstu 490 euro (četri simti deviņdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību pasaules čempionātā motokrosā 

Vantā, Somijā, kas norisinājās no 2022.gada 27.augusta līdz 28.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, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu R.L., 

personas kods [..], likumiskajai pārstāvei (mātei) A.L., personas kods [..], uz A/S 

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

iedzīvotāju ienākumu nodokli. 
 

Nr.19.5 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt K.T., personas kods [..], finansiālu atbalstu 494,63 euro (četri simti deviņdesmit 

četri euro 63 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Eiropas 

čempionātā pūlā 2022, Laško, Slovēnijā, kas norisinājās no 2022.gada 1.marta līdz 

13.martam.  

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 K.T., 

personas kods [..], uz A/S “Seb banka” norēķinu kontu Nr. [..],  normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Nr.19.6 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt P.L., personas kods [..], finansiālu atbalstu 500 euro (pieci simti euro) apmērā, lai 

segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Baltijas autošosejas čempionātā “Dzintara aplis 

2022”, Baltijas valstīs, no 2022.gada 28.maija līdz 17.septembrim, 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 P.L., 

personas kods [..], uz A/S “Swedbank” kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Nr.20.1 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt amatieru futbola komandai “Babītes novada iedzīvotāji” tiesības izmantot  Babītes 

Sporta kompleksa sporta zāli (ziemas sezonā) un Piņķu futbola laukumu (vasaras sezonā) 

par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 

31.maijam, ja iepriekš minētajā laikā minētajā sporta objektā nav plānoti citi sporta 

pasākumi un nodarbības. 

2. Babītes Sporta kompleksa vadītājam G.Reikam slēgt sporta objekta nomas līgumu ar 

amatieru futbola komandas “Babītes novada iedzīvotāji” pārstāvi I.Š., personas kods [..], 

saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu. 

 

Nr.20.2 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Uģis Šteinbergs, 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 personu apvienībai tiesības izmantot Babītes Sporta kompleksa lielo sporta zāli par 

samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 2022.gada 4.oktobra līdz 2023.gada 

31.maijam, ja iepriekš minētajā laikā sporta objektā nav plānoti citi sporta pasākumi un 

nodarbības. 
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2. Babītes Sporta kompleksa vadītājam G.Reikam slēgt sporta objekta nomas līgumu ar 

personu apvienības pārstāvi J.K., personas kods [..], saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu. 

 

20.3 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt amatieru basketbola komandai “Čiekuri” tiesības izmantot Babītes Sporta 

kompleksa lielo sporta zāli par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 2022.gada 

1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam, ja iepriekš minētajā laikā minētajā sporta objektā nav 

plānoti citi sporta pasākumi un nodarbības. 

2. Babītes Sporta kompleksa vadītājam G.Reikam slēgt sporta objekta nomas līgumu ar 

amatieru basketbola komandas “Čiekuri” pārstāvi E.K., personas kods [..], saskaņā ar šī 

lēmuma 1.punktu. 

 

Nr.20.4 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Uģis 

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

Kazaks), (Aivars Osītis 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 amatieru novusa komandai “SK “Babīte”” tiesības izmantot Babītes Sporta 

kompleksa mazo sporta zāli par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 

2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.maijam, ja iepriekš minētajā laikā minētajā sporta 

objektā nav plānoti citi sporta pasākumi un nodarbības. 

2. Babītes Sporta kompleksa vadītājam G.Reikam slēgt sporta objekta nomas līgumu ar 

amatieru novusa komandas “SK “Babīte”” pārstāvi S.V., personas kods [..], saskaņā ar šī 

lēmuma 1.punktu. 

 

Nr.20.5 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt tautas klases volejbola komandai “Mārupe” tiesības izmantot Mārupes Valsts 

ģimnāzijas sporta zāli par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 2022.gada 
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1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, ja iepriekš minētajā laikā minētajā sporta objektā nav 

plānoti citi sporta pasākumi un nodarbības. 

2. Mārupes Sporta centra vadītājai S.Bartuševičai slēgt sporta objekta nomas līgumu ar tautas 

klases volejbola komandas “Mārupe” pārstāvi J.K., personas kods [..], saskaņā ar šī lēmuma 

1.punktu. 

 

Nr.20.6 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt komandai “Mārupes uzņēmēji” tiesības izmantot Tīraines sporta kompleksa sporta 

zāli par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 2022.gada 1.oktobra līdz 

2023.gada 30.aprīlim, ja iepriekš minētajā laikā minētajā sporta objektā nav plānoti citi 

sporta pasākumi un nodarbības. 

2. Mārupes Sporta centra vadītājai S.Bartuševičai slēgt sporta objekta nomas līgumu ar 

komandas “Mārupes uzņēmēji” pārstāvi S.S., personas kods [..], saskaņā ar šī lēmuma 

1.punktu. 

 

Nr.20.7 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Viskalnu un Aplociņu ielu fizisko personu apvienībai tiesības izmantot Tīraines 

sporta kompleksa sporta zāli par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 

2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim, ja iepriekš minētajā laikā minētajā sporta 

objektā nav plānoti citi sporta pasākumi un nodarbības. 

2. Mārupes Sporta centra vadītājai S.Bartuševičai slēgt sporta objekta nomas līgumu ar 

personu apvienības pārstāvi A.R., personas kods [..], saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu. 

 

Nr.20.8 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt personu apvienībai tiesības izmantot Babītes Sporta kompleksa lielo sporta zāli par 

samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 
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31.maijam, ja iepriekš minētajā laikā sporta objektā nav plānoti citi sporta pasākumi un 

nodarbības. 

2. Babītes Sporta kompleksa vadītājam G.Reikam slēgt sporta objekta nomas līgumu ar 

personu apvienības pārstāvi K.V., personas kods [..], saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu. 

 

Nr.21 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu Babītes pagasta jauktajam korim “Maska” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs. 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Jauktajam korim “Maska” finansiālu atbalstu 5450 euro (pieci tūkstoši četri simti 

piecdesmit euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus dalībai 53.Starptautiskajā koru 

konkursā Tolosā, Spānijā, no 2022.gada 26.oktobra līdz 3.novembrim.  

2. Finansiālo atbalstu piešķirt no Babītes Kultūrizglītības centra budžeta līdzekļiem. 

3. Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai pēc Babītes pagasta jauniešu 

kora “Maska” atbalsta biedrības, Reģ. Nr.40008089709, rēķina iesniegšanas Mārupes 

novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu Babītes pagasta jauniešu kora “Maska” 

atbalsta biedrībai. Reģ. Nr.40008089709, uz A/S “Swedbank” norēķinu kontu [..]. 

4. Babītes pagasta jauniešu kora “Maska” atbalsta biedrībai, Reģ. Nr.40008089709, ne vēlāk 

kā viena mēneša laikā pēc piešķirtā finansiālā atbalsta izlietošanas, iesniegt Mārupes 

novada pašvaldībā atskaiti un izdevumus attaisnojošus dokumentus. 

 

Nr.22 

Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikumā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izdarīt Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” nolikumā šādus grozījumus:  

1.1. aizstāt 1.punktā vārdus “Mārupes novada pašvaldības domes” ar vārdiem “Mārupes 

novada pašvaldības”; 

1.2. izslēgt 5.punktā vārdus “Mārupes pagasts”; 

1.3. aizstāt 32.punktā vārdus “dibinātājam Mārupes novada domei” ar vārdiem “Mārupes 

novada pašvaldības domei”. 

2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Mārupes novada pirmsskolas 

izglītības iestādes “Zīļuks” nolikuma konsolidētu versiju. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai iepazīstināt Mārupes 

novada pašvaldības darbiniekus ar Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” 

nolikuma grozījumiem un nodrošināt tā konsolidētas versijas pieejamību.  
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Nr.23 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības noteikumos „Kārtība, kādā Mārupes 

novada pašvaldībā sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un  

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Izdarīt grozījumus Mārupes novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldībā sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām”, kas apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta 

lēmumu Nr.23 (sēdes protokols Nr.17) (turpmāk – Noteikumi), papildinot Noteikumu 

7.punktu ar 7.3 apakšpunktu un izsakot to šādā redakcijā:  
 

“7. Izglītības iestādēs 2022./2023. mācību gadā tiek noteikta minimālā pedagoga algas 

likme: 

7.1.  pirmsskolas izglītības iestādēs 1100 euro par 40 darba stundām nedēļā. 

7.2.  vispārējās izglītības iestādēs 900 euro no mērķdotācijas un 100 euro no 

pašvaldības budžeta, kas kopā veido 1000 euro par 30 darba stundām nedēļā. 

7.3.  profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 900 euro valsts finansējums un 100 euro 

par likmi no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

7.4.  izglītības iestādes vadītājam ir tiesības piešķirt mērķdotācijas finansējuma 

ietvaros palielināt minimālo likmi, ņemot vērā izglītības iestādes prioritātes, 

vajadzības, pedagoga ieguldījumu. Likmes palielināšanas principus izglītības 

iestādes vadītājs apstiprina ar rīkojumu.” 
 

2. Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot Noteikumu konsolidētu versiju. 
  

NEPIEŅEMTAIS 

LĒMUMS Nr.24 

Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu 

pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības  

programmu apguvi” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 1:04:09 -1:14:00. 

(Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Ilze Bērziņa, Aivas Osītis, Uģis Šteinbergs, Oļegs 

Sorokins, Normunds Orleāns, Valdis Kārkliņš, Inga Krūmiņa) 

Normunds Orleāns uzskata, ka jautājums ir atkārtoti jāskata nākamā mēneša komitejas sēdē. 

 

Tiek izsludināts  sēdes pārtraukums uz 10 minūtēm, lūdzot Juridiskai nodaļai precizēt lēmumu. 

Pie šī lēmuma izskatīšanas deputāti atgriežas pēc lēmuma Nr.40 apstiprināšanas. 

Sēdes audio ieraksts 2:02:20 -2:13:34. 
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(Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Ilze Bērziņa, Aivas Osītis, Uģis Šteinbergs, Oļegs 

Sorokins, Normunds Orleāns, Valdis Kārkliņš, Inga Krūmiņa) 

Deputāti vienojas kopīgam balsojumam -  

 

atklāti balsojot ar  „par” balsīm NAV, „pret” nav, „atturas” 15 (Andrejs Ence, Nikolajs 

Antipenko, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars 

Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), (Jānis Lagzdkalns, Normunds Orleāns no sēdes telpas izgājuši, 

balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās),  

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

daļai, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

Nepieņemt lēmumu Nr.24 saskaņā ar pielikumu sagatavotajā redakcijā. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.25 

Par Mārupes un Babītes pagastu ģerboņu apstiprināšanu un iesniegšanu  

Kultūras ministrijā reģistrēšanai 

Ziņo Inuta Šaroka 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Saglabāt vēsturiskos Mārupes novada un Babītes novada ģerboņus, virzot izskatīšanai Valsts 

Heraldikas komisijā un apstiprināšanai, tostarp reģistrēšanai kā pagastu ģerboņus, Kultūras 

ministrijā.  

 

Nr.26 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2022.gadā (septembris-decembris) 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1. Mārupes Valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 56.48 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

2. Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 80.52 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni ir 271.58 EUR saskaņā ar pielikumu; 

3. Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 364.09 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 421.44 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

4. Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 99.06 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

5. PII „Lienīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 256.94 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

6. PII „Zeltrīti” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 228.48 EUR saskaņā ar pielikumu; 
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7. PII „Mārzemīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 227.35 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

8. Babītes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 86.06 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

9. Salas sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 247.22 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 390.57 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

10. PII “Saimīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 282.44 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

11. Babītes PII izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 312.55 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

12. PII „Zīļuks” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 326.24 EUR, saskaņā ar pielikumu. 

 

Nr.27 

Par nekustamā īpašuma Ābolu iela 26, Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, nosacītās 

cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Mārupes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Ābolu iela 

26, Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8088 001 0158, sastāvošu no zemes 

vienības, 0,0320 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8088 001 0158, pārdodot to elektroniskā 

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

2. Noteikt nekustamā īpašuma Ābolu iela 26, Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. 8088 001 0158, nosacīto izsoles sākumcenu 1050,00 (viens tūkstotis piecdesmit euro, 

00 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ābolu iela 26, Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8088 001 0158, izsoles noteikumus (skat. pielikums). 

4. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:  

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Kristaps Ločs; 

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima 

Levanoviča; 

komisijas loceklis – domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Valdis Kārkliņš; 

komisijas loceklis – nekustamo īpašumu pārvaldnieks Jānis Ozoliņš; 

komisijas loceklis – jurists Dāvids Valters. 

5. Paziņojumu par elektronisko izsoli publicēt Mārupes novada pašvaldības interneta vietnē 

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

no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

6. Par lēmuma izpildi nozīmēt atbildīgo personu, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru 

Kristapu Loču. 

 

Nr.28 

Par automašīnas atsavināšanas izsoles atzīšanu par  

nenotikušu un atkārtotas (trešās) izsoles rīkošanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

https://izsoles.ta.gov.lv/
http://www.marupe.lv/
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Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt 2022. gada 9. augusta 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 (trešo) automašīnas izsoli, pārdodot to 

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

3. Apstiprināt atkārtotās (trešās) izsoles sākumcenu 836,30 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši 

euro, 30 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.  

 

Nr.29 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Skultes iela 15a-1, Skulte,  

Mārupes novadā, atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

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

Aivars Osītis, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs 

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

dome nolemj: 

 

1.  Atsavināt Mārupes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Skultes iela 15a-1, 

Skulte, Mārupes novads, kadastra numurs 8076 900 3626. 

2.  Uzdot Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt atsavināmā nekustamā īpašuma 

vērtību, pieaicinot sertificētu vērtētāju.  

3.  Lēmumu nosūtīt ierosinājuma iesniedzējai S.M.  

 

Nr.30 

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra saistošo noteikumu 

Nr.26/2021 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību 

Mārupes novadā” atcelšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

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

nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Normunds Orleāns),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumu Nr.42/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības domes 

2021.gada 24.novembra saistošo noteikumu Nr.26/2021 “Par nekustamo īpašumu 

uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā” atcelšanu” saskaņā ar pielikumu.  

https://izsoles.ta.gov.lv/
http://www.marupe.lv/
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2. Saistošos noteikumus trīs darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt 

atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

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

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, vai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas atzinumā netiks izteikti iebildumi par pieņemto saistošo 

noteikumu tiesiskumu.   

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

“Latvijas Vēstnesis”.  

 

Nr.31 

Par nekustamo īpašumu Baltā iela un Mežaparka iela pirkuma līguma slēgšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

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

(Andris Puide, Normunds Orleāns, Oļegs Sorokins),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

1. Slēgt pirkuma līgumu ar Jurmala Golf Estate SIA, reģistrācijas Nr. 40103208165, par tai 

piederošu nekustamo īpašumu Baltā iela, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 0541) un Mežaparka iela, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr. 8048 003 0543) iegādi, nosakot, ka katras ielas pirkuma cena ir 1,00 EUR 

(viens euro, 00 centi) bez PVN 21% apmērā, pie nosacījuma, ka: 

1.1.  Jurmala Golf Estate SIA par saviem līdzekļiem demontē trīs uzstādītās barjeras 

Mežaparka ielā; 

1.2.  Baltās un Mežaparka ielas teritorijā netiek piemēroti EurpPark (vai kāda cita 

uzņēmuma) stāvvietu izmantošanas noteikumi un ir demontētas attiecīgās ceļazīmes. 

2. Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju pēc 1.1 un 1.2 punktā noteikto 

nosacījumu izpildes, parakstīt Baltās ielas un Mežaparka ielas pirkuma līgumu.  

3. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt Jurmala Golf Estate SIA uz e-

pasta adresi: pm@jpg.lv. 

 

Deputāts Jānis Lagzdkalns plkst. 12.00, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju,  

sēdes telpu atstāj, turpmākajos  balsojumos  nepiedalās. 

 

Nr.32 

Par grozījumiem iestāžu nolikumos 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks), (Jānis 

Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Iestāžu nolikumos: 

1.1. Centrālās administrācijas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021.gada 28.jūlija lēmumu Nr.53 (sēdes protokols  Nr.6), 

mailto:pm@jpg.lv
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1.2. Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.42 (sēdes protokols Nr.9), 

1.3. Mārupes novada Būvvaldes nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības 

2021.gada 26.augusta lēmumu Nr.43 (sēdes protokols Nr.9) 

1.4. Izglītības pārvaldes nolikumu, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības domes 

2021.gada 29.septembra lēmumu Nr.39 (sēdes protokols Nr.11), 

1.5. Pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmumu Nr.72 (sēdes protokols Nr.11), 

1.6. Mārupes kultūras nama nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021.gada 27.oktobra lēmumu Nr.26 (sēdes protokols Nr.13) 

1.7. Mārupes novada bibliotēkas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmumu Nr.46 (sēdes protokols Nr.11), 

1.8. Mārupes sporta centra nolikumā, kas apstiprināts ar  Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021.gada 27.oktobra lēmumu Nr.27 (sēdes protokols Nr.13), 

1.9. Mārupes novada Sociālais dienesta nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmumu Nr.43 (sēdes protokols Nr.11), 

1.10. Mārupes novada pašvaldības policijas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 27.oktpbra lēmumu Nr.49 (sēdes protokols Nr.13), 

1.11. Mārupes novada Bāriņtiesas nolikumā, kas apstiprināts ar Mārupes novada 

pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra lēmumu Nr.39 (sēdes protokols Nr.14),  

papildināt 1.punktu ar teikumu: “Iestāde atzīst Mārupes novada un Babītes novada 

pašvaldību (turpmāk- Pašvaldību) iepriekš nodibinātās darba tiesiskās attiecības un 

pārņem visas no darba līguma izrietošās darba devēja saistības attiecībā pret 

darbiniekiem, kas turpina darbu iestādē pēc šī nolikuma spēkā stāšanās dienas”. 

2. Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt 

1.punktā minētos nolikumus. 

 

Nr.33 

Par grozījumiem Mārupes novada domes 2016.gada 28.septembra lēmumā Nr.29  

“Par maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.11) 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Jānis Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Lēmuma 3. un 4.punktā veikt šādus grozījumus: 

1.1.  vārdus “Mārupes vidusskolas”  aizstāt ar vārdiem “Mārupes Valsts ģimnāzijas”, vārdus 

“Jaunmārupes sākumskola”  aizstāt ar vārdiem “Jaunmārupes pamatskola”; 

1.2. aiz vārdiem “pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte”” aiz komata papildināt ar 

vārdiem “pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, Pērses iela 16a” un  “pirmsskolas 

izglītības iestādes “Zīļuks”, Ozolu iela 2, Jaunmārupe, Mārupes novads”. 

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

Nr.34 

Par grozījumiem Jaunmārupes pamatskolas amatu sarakstā  

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Jānis Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izdarīt ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumu Nr.40, 

sēdes protokola Nr.17, apstiprinātajā Jaunmārupes pamatskolas amatu sarakstā (lēmuma 

pielikums Nr.4 “Jaunmārupes pamatskolas amatu vietu saraksts”) šādus grozījumus: 

 

1.1.Izteikt amata vietu saraksta 11.punktu šādā redakcijā:  

 
11. Administrators 1 3.Apsaimniekošana I 5. 5151 01 

 

1.2.Izteikt amata vietu saraksta 16.punktu šādā redakcijā:  

 
16. Lietvedis 2 20.3.Informācijas pārvaldība. 

Dokumentu pārvaldība 

III 8. 3341 04 

 

1.3.Izteikt amata vietu saraksta 22.punktu šādā redakcijā:  

 
22. Māsa bērnu 

aprūpē 

2 6.2.Ārstniecība un veselības 

aprūpe. Aprūpe 

IVB 6. 2221 47 

 

1.4. Amata vietu sarakstā svītrot 17.punktu.  

1.5. Amata vietu sarakstā svītrot 19.punktu.  

1.6. Papildināt amata vietu sarakstu ar jauniem amatiem šādā redakcijā:  

 
23. Glābējs 1 44.Sporta organizēšana un 

profesionālais sports 

II 7. 3422 01 

*24. Sociālais 

pedagogs 

1    2359 01 

*pedagoģiskais amats netiek līmeņots 

 

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

3. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Jaunmārupes pamatskolas 

amatu sarakstu. 
 

Nr.35 

Par grozījumiem Babītes Kultūrizglītības centra amatu sarakstā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Jānis Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.  Svītrot ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumu Nr.39 

(sēdes protokola Nr.17) apstiprinātajā Babītes Kultūrizglītības centra amatu sarakstā 

(lēmuma pielikums Nr.9 “Babītes Kultūrizglītības amatu vietu saraksts”) 4.punktu.  

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

3.  Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt Babītes Kultūrizglītības 

centra amatu sarakstu. 

Nr.36 

Par Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis Kazaks), (Jānis 

Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8048 003 0169, kas sastāv no zemes vienības, 0,5707 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 003 1001, 2022.gada 9.septembra izsoles rezultātus. 

2. Apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LMP", reģistrācijas Nr. 40103046409, par 

nekustamā īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8048 003 0169, izsoles uzvarētāju un īpašuma tiesību ieguvēju par nosolīto summu 

80500,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt ar 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību "LMP", reģistrācijas Nr. 40103046409, nekustamā 

īpašuma “Priežuparks”, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra  

Nr.8048 003 0169, pirkuma līgumu. 

 

Nr.37 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA Vastint Latvia 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Jānis Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Atbalstīt iesniedzējas ieceri par saviem līdzekļiem izstrādāt, saskaņot, pārbūvēt, uzmērīt 

un nodot ekspluatācijā Infrastruktūras objektu. 

2.  Pārbūvēto Infrastruktūras objektu pieņemt Mārupes novada pašvaldības īpašumā, 

neatlīdzinot iesniedzējai radušos izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar Infrastruktūras 

objekta izbūvi. 

3.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam slēgt ar 

Iesniedzēju - SIA “Vastint Latvia”, reģ.Nr.40003647511, vienošanos par Infrastruktūras 

objekta pārbūvi un tā nodrošināšanai, nodot Iesniedzējam uz pārbūves laiku pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu “I-23 Daibes iela”, kadastra Nr.8076 003 0507, un zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem: 8076 003 0507 - 0,2699 ha platībā, 8076 003 1578 - 

0,0945 ha platībā, 8076 003 1583 - 0,0635 ha platībā (pielikums Nr.1). 
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4.  Uzdot Nekustamā īpašuma pārvaldei pārraudzīt Infrastruktūras objekta pārbūves procesu 

un pēc Infrastruktūras objekta nodošanas ekspluatācijā organizēt un nodrošināt tā uzskaiti 

Pašvaldības aktīvu sastāvā. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

Nr.38 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “FCG Aviation Development” 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Jānis Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Atbalstīt iesniedzējas ieceri par saviem līdzekļiem izstrādāt, saskaņot, pārbūvēt, uzmērīt un 

nodot ekspluatācijā automašīnu stāvlaukumu Dzirnieku ielā, Lidosta “Rīga”, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā. 

2.  Izbūvēto automašīnu stāvlaukumu pieņemt Mārupes novada pašvaldības īpašumā, 

neatlīdzinot iesniedzējai radušos izdevumus vai zaudējumus, kas saistīti ar tā izbūvi. 

3.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam slēgt ar Iesniedzēju - SIA 

“FCG Aviation Development”, reģistrācijas Nr. 40103666114, vienošanos par automašīnu 

stāvlaukuma izbūvi un tā nodrošināšanai, nodot Iesniedzējam uz pārbūves laiku 

pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu "I-38 Dzirnieku iela", Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, kadastra Nr. 80760030937, un inženierbūvi ar kadastra apzīmējumu  

8076 003 0937 001. 

4.  Uzdot Nekustamā īpašuma pārvaldei pārraudzīt automašīnu stāvlaukuma izbūves procesu 

un pēc tās nodošanas ekspluatācijā, organizēt un nodrošināt tā uzskaiti Pašvaldības aktīvu 

sastāvā. 

 

Nr.39 

Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes 

“Saimīte” amatu sarakstā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Jānis Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Papildināt ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumu Nr.40 

(sēdes protokola Nr.17) apstiprināto pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” amatu 

sarakstu (lēmuma pielikums Nr.14 “Pirmsskolas izglītības iestādes “Saimīte” amatu 

vietu saraksts”)  ar 17.punktu šādā redakcijā: 

17. 
Speciālais 

pedagogs* 
1    2352 03 

 

2.  Lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī.  
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3.  Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt pirmsskolas izglītības iestādes 

“Saimīte” amatu sarakstu. 

 

Nr.40 

Par saistošo noteikumu Nr.43/2022 

“Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības  

2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

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

Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris 

Puide, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Jānis Lagzdkalns sēdes telpu atstājis, balsojumā nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 43/2022  “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. 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.13.00. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:  /paraksts/    Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre      /paraksts/   Ilona Pelša 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 4.oktobrī 
 

 

 
 


