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DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.21 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                      2022.gada 26.oktobrī 

 

Sēde sasaukta plkst.10:00, atklāta plkst.10:05 

 

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, 

Guntis Ruskis, Ira Dūduma 

 

Sēdē nepiedalās deputāti: 

Aivars Osītis komandējumā; 

Gatis Vācietis atvaļinājumā 

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite 

 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa,  

Juristi: Dace Vilaka-Kraukle, Laura Cine, Jānis Buza, Dāvids Valters, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane 

 

Sēdi protokolē 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

9.4. Par nekustamā īpašuma “Laimes zvaigznes”, Skārduciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0885), iegūšanu īpašumā. 

36. Par saistošo noteikumu Nr.50/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 

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

pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu.  

37.  Par grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 10/2022 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes 

novadā”. 

38.  Par Mārupes novada Sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata.  

39.  Par Mārupes pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata.  
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40. Par pretendentu atlases konkursa nolikuma Mārupes pamatskolas direktora  

amatam apstiprināšanu. 

41.  Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma izskatīšanu. 

 

Notiek deputātu balsojums par lēmumprojektu Nr.9.4,  

kā arī Nr.36 – Nr.41 iekļaušanu sēdes darba kārtībā: 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins), (Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Andris Puide domes sēdi kavē, balsojumā par darba  kārtību nepiedalās), (Gatis 

Vācietis, Aivars Osītis attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),„pret” nav, „atturas” 1 

(Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:   

 

Iekļaut  sēdes darba kārtībā lēmumprojektus Nr.9.4, kā arī Nr. 36 – Nr.41 

 

Darba kārtība: 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par Par Lielvalteru un Paegļu ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2. Par nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu (4 gab.) 

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (17 gab.). 

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

5. Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. 

6. Par nekustamo īpašumu Vārpu iela 9 (kadastra Nr. 8076 003 0649) un Druvas iela 38 

(kadastra Nr.8076 003 0645), Mārupē, Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 8076 003 0649 un 8076 003 0645 apvienošanu, adreses piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

7. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Sebru Veisi”, 

Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 009 0364 8001. 

8. Par pašvaldības nozīmes ielas statusu noteikšanu Milēnas ielai, Vētrās, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā. 

9. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā (4 gab.). 

10. Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

“Mežciems”, Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122), teritorijā, 

redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai. 

11. Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Gabijas” (kadastra Nr.80760111182) un 

“Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā. 

12. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Svetas”, kadastra 

Nr.8048 007 1185, un “Jaunastras”, kadastra Nr. 8048 007 0112, Dzilnuciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā. 

13. Par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 

004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

14. Par nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

15. Par nekustamā īpašuma „Upesloki”, Piņķi, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 008 0062) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.  
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16. Par nekustamā īpašuma „Jēkabi”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80480070105) detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.  

17. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra 

Nr.8048 008  0572, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.  

18. Par nekustamā īpašuma „Pļavmalas” (kadastra Nr. 80480041650) zemes vienības 

(kadastra apzīmējums 80480041617), Spilve, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu.  

19. Par ar Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta lēmumu Nr.14 “Par 

Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 30.marta lēmuma Nr. 25 “Par pārvaldes 

uzdevuma deleģēšanu privātpersonai” apstiprinātā deleģēšanas līguma projekta 

precizēšanu.  

20. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā projekta 

“PROTI UN DARI!” īstenošanā. 

21. Par Mārupes novada pašvaldības energopārvaldības darba grupas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu.  

 

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

22. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistiem (2 gab.). 

23. Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai (2 gab.). 

24. Par personu atzīt par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

25. Par dzīvokļa Skultes ielā [..], Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, piešķiršanu 

M.S. 

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

pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu 

programmu apguvi ” apstiprināšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

27.  Par  grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanas kārtība Mārupes novadā”. 

28. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas 

kārtību Mārupes novadā”. 

29. Par saistošo noteikumu Nr.47/2022 “Noteikumi par Mārupes novada simbolikas 

izmantošanu” apstiprināšanu. 

30. Par saistošo noteikumu Nr.48/2022 “Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku 

numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā” 

apstiprināšanu. 

31. Par saistošo noteikumu  Nr.49/2022 “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 

Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

32. Par Mārupes novada domes 2021.gada 29.septembra lēmuma Nr.32 “Par Mārupes 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

ntralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai” (sēdes protokols Nr.11) atcelšanu daļā. 

33. Par grozījumiem 2021.gada 30.decembra Administratīvajā līgumā Nr. 1/4-4/23-2022 

par pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu. 

34. Par moduļu tipa būves projektēšanu, izbūvi, autoruzraudzību ģimenes ārstu prakses 

nodrošināšanai Tīraines un Skultes ciemos. 

35. Par iepirkuma “Moduļu tipa būves projektēšana, izbūve, autoruzraudzība ģimenes 

ārstu prakses nodrošināšanai Tīraines un Skultes ciemos” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu. 
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Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

36. Par saistošo noteikumu Nr.50/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 

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

pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu.  

37. Par grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 10/2022 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes 

novadā”. 

38. Par Mārupes novada Sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata.  

39. Par Mārupes pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata.  

40. Par pretendentu atlases konkursa nolikuma Mārupes pamatskolas direktora  

amatam apstiprināšanu 

41. Par  pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma izskatīšanu. 

 

Deputātu balsojums par darba kārtību kopumā. 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins), (Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks, Andris Puide domes sēdi kavē, balsojumā par darba  kārtību nepiedalās), (Gatis 

Vācietis, Aivars Osītis attaisnojošu iemeslu dēļ domes sēdē nepiedalās),„pret” nav, „atturas” 1 

(Guntis Ruskis),  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 

Par Lielvalteru un Paegļu ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Andris Puide domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu 

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

 

1. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pilsētas teritorijā šādas ielas, piešķirot nosaukumus:  

1.1. Paegļu iela  (posmā no Lielās ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760030438)– 0,27 km garumā un 15 m platumā sarkanajās līnijās. 

1.2. Lielvalteru iela  (posmā no Paegļu ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760070036)– 0,07 km garumā un 10 m platumā sarkanajās līnijās.  

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas.  

 

Nr.2.1 

Par nekustamā īpašuma “Čakari” (kadastra Nr. 8076 003 2664), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0465 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks, Andris Puide domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Čakari” (kadastra Nr. 8076 003 2664), Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0465 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) 

Adresā-

cijas 

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 

 

80760030465 

“Čakari”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

106916371 

“Čakari”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2686 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2687– 0,2140 ha  

platībā, nosaukumu “C-19 Ainavas- Vaļenieki – Vecinkas”, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2686– 0,6090 ha  

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2687– 0,2140 ha  

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Nr.2.2 

Par nekustamā īpašuma “Mežvīni” (kadastra Nr. 8076 012 0071), Mārupē, Mārupes 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0071 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Jānis 

https://www.kadastrs.lv/varis/106916371?type=house
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Lībietis, Jānis Kazaks, Andris Puide domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu 

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

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Mežvīni” (kadastra Nr. 8076 012 0071), Mārupes 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0071 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) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 
Mežciema iela 

2, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1068 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - 
- 

Mežciema iela 

4, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1069 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 
Mežciema iela 

6, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1070 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 
Mežciema iela 

8, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1071 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - 
- 

Mežciema iela 

10, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1072 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 
Mežciema iela 

12, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1073 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - 
- 

Mežciema iela 

14, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1074 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.7” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
- - - 

Mežciema iela 

16, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1075 
Projektā 

zemes 

https://www.kadastrs.lv/varis/106916371?type=house
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zemes 

vienība 

 

vienība 

“Nr.8” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - 
- 

Mežciema iela 

18, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1076 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.9” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 
Mežciema iela 

20, Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 012 1077 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.10” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1078– 2900 m2  

platībā, nosaukumu “C-11 Lagatas  - Muižnieki - Mežmaļi”, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.12” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1080– 2400 m2 platībā, 

nosaukumu “Mežciema iela”, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Saglabāt zemes vienībai “Nr.13” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1081– 10900 m2 

platībā, esošo nosaukumu “Mežvīni”, Mārupe, Mārupes novads. 

6. Piešķirt zemes vienībai “Nr.14” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1082– 75 m2 platībā, 

nosaukumu “Rožu iela”, Mārupe, Mārupes novads. 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1068– 3900 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1069– 3600 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

9. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1070– 3600 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1071– 3600 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

11. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1072– 3600 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

12. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1073– 3700 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

13. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1074– 3700 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

14. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1075– 3700 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

15. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1076– 3800 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

16. Noteikt zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1077– 3600 m2  

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

17. Noteikt zemes vienībai “Nr.11” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1078– 2900 m2  

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

18. Noteikt zemes vienībai “Nr.12” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1080– 2400 m2  

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

19. Noteikt zemes vienībai “Nr.13” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1081– 10900 m2 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

20. Noteikt zemes vienībai “Nr.14” ar kadastra apzīmējumu 8076 012 1082– 75m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 
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21. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Plkst. 10.10. ierodas deputāts Andris Puide, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

 

Nr.2.3 

Par nekustamā īpašuma “Riekstkalni” (kadastra Nr. 8076 007 1221), Mārupē, Mārupes 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1221 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses/nosaukuma  piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Riekstkalni” (kadastra Nr. 8076 007 1221), Mārupē,  

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1221 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) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  8, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3649 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  6, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3650 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  4, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3651 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

https://www.kadastrs.lv/varis/106916371?type=house
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adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  2, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3652 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  1, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3653 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  3, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3654 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  5, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3655 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.7” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Dzintaru iela  7, 

Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3656 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.8” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3657– 320 m2  platībā, 

nosaukumu “Braslas iela ”,  Mārupe, Mārupes novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3658– 1852 m2 platībā, 

nosaukumu “Dzintaru iela”, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3649– 1630 m2  platībā, 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3650– 1510 m2  platībā, 

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

1. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3651– 1511 m2  platībā, 

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

2. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3652– 1605 m2  platībā, 

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

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3653– 2342 m2  platībā, 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3654– 1581 m2  platībā, 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3655– 1629 m2  platībā, 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3656– 1680 m2  platībā, 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3657– 320 m2  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.10” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3658– 1852 m2  

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

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

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  
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10. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

Nr.2.4 

Par nekustamā īpašuma “Kalniņi” (kadastra Nr. 8076 003 0349), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0349 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kalniņi” (kadastra Nr. 8076 003 0349), Mārupes 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0349 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) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

likvidēšana 

ēkai 

 

8076 003 0349 

001 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103759723 - - - 

adreses 

likvidēšana 

ēkai 

 

8076 003 0349 

002 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103759723 - - - 

adreses 

likvidēšana 

ēkai 

 

8076 003 0349 

003 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103759723 - - - 

adreses 

likvidēšana 

ēkai 

 

8076 003 0349 

004 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103759723    

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - 

 

- 

“Sauleskalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2570 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 

8076 003 0349 

001 
- - “Sauleskalni”, 

Mārupes 
- 

Projektā 

zemes 

https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
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pagasts, 

Mārupes novads 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 

8076 003 0349 

002 
- - 

“Sauleskalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 

8076 003 0349 

003 
- - 

“Sauleskalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 

8076 003 0349 

004 
- - 

“Sauleskalni”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 0349 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103759723 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 003 2571 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 003 0349 

005 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103759723 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošās adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 003 0349 

007 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

103759723 

“Kalniņi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2572– 0,17 ha  platībā, 

nosaukumu “Projektētās ielas daļa”, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2570– 0,87 ha  platībā, 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2571– 3,58 ha  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2572– 0,17 ha  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Nr.3.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 006 0021 “Snigas”, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
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1. Mainīt nekustamā īpašuma “Snigas”, Salas pagastā, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8088 

006 0021, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 006 0021, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 0,65 ha platībā uz zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (kods 0101). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Nr.3.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0312,  Meldrāju ielā 10, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 10, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0399, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0312, 

0.1212 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0313,  Meldrāju ielā 12, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 12, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0400, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0313, 

0.1202 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 
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2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0314,  Meldrāju ielā 14, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 14, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0401, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0314, 

0.1622 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0315,  Meldrāju ielā 16, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 16, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0402, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0315, 

0.1473 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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.3.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0316,  Meldrāju ielā 18, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 18, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0403, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0316, 

0.1498 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0317,  Meldrāju ielā 20, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 20, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0404, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0317, 

0.1530 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0318,  Meldrāju ielā 22, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 22, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0405, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0318, 

0.1342 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0319,  Meldrāju ielā 24, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   
 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 24, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0406, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0319, 

0.1207 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0320,  Meldrāju ielā 26, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 26, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0407, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0320, 
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0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0321,  Meldrāju ielā 28, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 28, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0408, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0321, 

0.1201 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0322,  Meldrāju ielā 30, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 30, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0409, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0322, 

0.1203 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 



17 
 

Nr.3.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0323,  Meldrāju ielā 32, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1 Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 32, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0410, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0323, 

0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2 Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.14 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0324,  Meldrāju ielā 34, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 34, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0411, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0324, 

0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.15 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0325,  Meldrāju ielā 36, Vīkuļos, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Meldrāju ielā 36, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0412, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0325, 

0.1800 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.3.16 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 006 0418,  Dzērveņu iela 9, Mārupē,  

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 9 ”Laumiņas”, Mārupē, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8076 006 0249, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0418  -  

5587 m2 platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zemi (kods 0600). 

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.3.17 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 006 0417 ,  Dzērveņu iela 11, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis), (Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), 

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Dzērveņu iela 11, Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 

8076 006 0420, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0417  -  1216 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zemi (kods 0600). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 
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3. 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 8048 004 1352 un adreses piešķiršanu Vizbulīšu ielā 13, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vizbulīšu ielā 13, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1606, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1352, 

0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106863895 

Vizbulīšu iela 13, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480041352001  

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.4.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1279 un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 1, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

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

kadastra Nr. 8048 004 1523, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1279, 

0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842340 

Naktsvijoļu ielā 1, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480041279001  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.4.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1277 un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 5, Spilvē,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 5, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1505, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1277, 
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0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842365 

Naktsvijoļu iela 5, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048 004 1277 001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Nr.4.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1276 un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 7, Spilvē,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 7, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1519, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1276, 

0.1200 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, 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

Adre-

sācijas 

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 

Cita 

infor-

mā -

cija.  
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likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

dzēta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842373 

Naktsvijoļu iela 7, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004127600

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1275 un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 9, Spilvē,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

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

kadastra Nr. 8048 004 1503, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1275, 

0.1200 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 

(viensēta, 

ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 
nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 
kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-
cijas 

objekta 

esošā 
adrese, ja 

tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 
adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 
saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 
infor-

mācija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842381 

Naktsvijoļu iela 9, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004127500

1 
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3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1274 un adreses piešķiršanu Naktsvijoļu ielā 11, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Naktsvijoļu ielā 11, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr.8048 004 1517, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1274, 

0.1200 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 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842398 

Naktsvijoļu iela 11, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes novads 

80480041274001  

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]. 
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Nr.4.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1280 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 6, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins, Guntis Ruskis, Andris 

Puide), (Jānis Lībietis, Jānis Kazaks domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 6, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1424, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1280, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācijas 

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 

in-

for-

mā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810441 

Jaunalstu iela 6, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004128000

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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]. 

 

Plkst. 10.20 ierodas deputāts Jānis Kazaks, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 
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Nr.4.8 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1295 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 7, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 7, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1437, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1295, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācijas 

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 

in-

for-

mācij

a.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810458 

Jaunalstu iela 7, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004129500

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.9 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1281 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 8, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 
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Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 8, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1425, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1281, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adre-

sācijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810466 

Jaunalstu iela 8, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004128100

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.10 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1282 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 10, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 10, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1426, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1282, 

0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 
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2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresāc

ijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810482 

Jaunalstu iela 10, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004128200

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.11 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1293 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 11, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 11, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1435, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1293, 

0.1200 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 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācijas 

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 

in-

for-

māci-

ja.  
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adreses 

saglabāšana) 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810490 

Jaunalstu ielā 11, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004129300

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.12 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1283 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 12, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 12 Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1427, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1283, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācijas 

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 

in-

formā

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 



29 
 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810505 

Jaunalstu iela 12, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004128300

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.13 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1292 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 13, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 13, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1434, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1292, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācijas 

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 

in-

for-

mā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810513 

Jaunalstu ielā 13, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004129200

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
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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.4.14 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1291 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 15, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 15, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1433, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1291, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adre-

sācijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810546 

Jaunalstu ielā 15, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004129100

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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]. 

 

 



31 
 

Nr.4.15 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1285 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 16, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 16 Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1429, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1285, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adre-

sācijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810554 

Jaunalstu iela 16, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004128500

1 

 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810554 

Jaunalstu iela 16, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004128500

2 

 

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.4.16 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1290 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 17, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 
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Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 17, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1432, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1290, 

0.1200 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) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adre-

sācijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810562 

Jaunalstu ielā 17, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048004129000

1 

 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
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.4.17 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1286 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 18, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 18, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1430, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1286, 

0.1200 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 
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2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

dzēta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adre-

sācijas 

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 

in-

for-

mācij

a.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810570 

Jaunalstu iela 18, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480041286001  

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.4.18 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1287 un adreses piešķiršanu Jaunalstu ielā 20, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Jaunalstu ielā 20, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1431, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1287, 

0.1200 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, 

Adre-

sācijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

pare-

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adre-

sācijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

.  
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likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

dzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106810595 

Jaunalstu iela 20, Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480041287001  

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 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu  nekustamā īpašuma 

“Lielvalteri” (kadastra Nr. 80760031163) teritorijā plānotajām zemes vienībām 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Piešķirt 2019.gada 27.novembrī apstiprinātā nekustamā īpašuma “Lielvalteri”, Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031163) detālplānojumā plānotajām zemes vienībām  

adreses: 
 

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) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Lielvalteru iela 1, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032174 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Lielvalteru iela 2, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032179 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Lielvalteru iela 3, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

8076032175 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Lielvalteru iela 4, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032178 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Lielvalteru iela 5, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032176 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Lielvalteru iela 6, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032177 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

2. Piešķirt plānotajai zemes vienībai “Nr.7” - 1094 m2 ha platībā, nosaukumu Lielvalteru 

iela, Mārupe, Mārupes novads. 

3. Piešķirt plānotajai zemes vienībai “Nr.8” -  296 m2 platībā, nosaukumu Paegļu iela, 

Mārupe, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2174– 1296 m2  platībā, 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2175– 1297 m2  platībā, 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2176– 1296 m2  platībā, 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2177– 1791 m2  platībā, 

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

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2178– 1300 m2  platībā, 

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

9. Noteikt zemes vienībai “Nr.6” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2179– 1791 m2  platībā, 

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

10. Noteikt zemes vienībai “Nr.7” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2180 - 1094 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

11. Noteikt zemes vienībai “Nr.8” ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2181 - 296 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

12. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

13. 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.6 

Par nekustamo īpašumu Vārpu iela 9 (kadastra Nr. 8076 003 0649) un Druvas iela 38 

(kadastra Nr.8076 003 0645), Mārupē, Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 8076 003 0649 un 8076 003 0645 apvienošanu, adreses piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Atļaut nekustamo īpašumu Vārpu iela 9 (kadastra Nr. 8076 003 0649) un Druvas iela 38 

(kadastra Nr.8076 003 0645), Mārupē, Mārupes novadā, zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumiem 8076 003 0649 un 8076 003 0645 apvienošanu ar kopējo platību 0,2859 

ha. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,2859 ha piešķirt un likvidēt adreses: 
Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

preci-

zēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

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 nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

infor-

mācija

, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

saglabāšan

a 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 

0649 

Vārpu iela 9, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

103770263 
Vārpu iela 9, Mārupe, 

Mārupes novads 
  

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 

0645 

Druvas iela 38, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

105537635 - - - 

3. Noteikt jaunizveidotai zemes vienības daļai, 0,1454 ha platībā, nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve (NĪLM kods 0601) un 0,1405 ha 

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve (NĪLM kods 0702). 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  
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Nr.7 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Sebru Veisi”, Sēbruciems, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļai ar kadastra  

apzīmējumu 8048 009 0364 8001 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Sebru Veisi”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 009 0044, zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8048 

009 0364 8001, 0,2500 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības 

objektu apbūves  (kods 0801). 

2. Noteikt nekustamā īpašuma “Sebru Veisi”, Sēbruciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

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

0364 nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) – 0,25 ha platībā; 

2.2.  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – 5,0365 ha platībā;  

2.3.  zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) – 3,25 

ha platībā. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Nr.8 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusu noteikšanu Milēnas ielai, Vētrās, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Ivars Punculis interesējas, kas ir tie kritēriji, kādēļ šai ielai ir nosakāms pašvaldības nozīmes 

ielas statuss, ja tā atduras pret privāto ielu un  nekur nav savienojums  ar pašvaldības ielu. 

Dace Žīgure skaidro, ka šāds statuss tiek noteikts ar mērķi, lai būtu nodrošināta piekļuve 

īpašumiem. 

 

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

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

Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs Sorokins, Guntis 

Ruskis, Andris Puide), (Jānis Lībietis domes sēdi kavē, balsojumā par sagatavoto 

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

nolemj:   

 

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

apzīmējumu 8076 012 0870), neiekļaujot ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā.  

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). 

 



38 
 

Plkst. 10.30 ierodas deputāts Jānis Lībietis, 

turpmākajā balsojumā piedalās. 

Nr.9.1 

Par nekustamā īpašuma Spāru iela 28, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 003 0733) iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Ivars Punculis, 

Guntis Ruskis, Jānis Lībietis), „pret” 2 (Uģis Šteinbergs, Normunds Orleāns), „atturas” 4 

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

dome nolemj:   

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” 

 

Nr.9.2 

Par nekustamā īpašuma Anitas iela 8, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8048 008 0618) iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Uģis Šteinbergs, 

Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, 

Ivars Punculis, Guntis Ruskis), „pret” 1 (Normunds Orleāns), „atturas” 5 (Andris Puide, Jānis 

Kazaks, Oļegs Sorokins, Valdis Kārkliņš, Jānis Lībietis),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:   

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” 

 

Nr.9.3 

Par nekustamā īpašuma “Vējgrieži-1”, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0786 iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Ivars Punculis, 

Guntis Ruskis), „pret” 3 (Uģis Šteinbergs, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), „atturas” 4 

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

dome nolemj:   

 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” 

 

Nr.9.4 

Par nekustamā īpašuma “Laimes zvaigznes”, Skārduciemā, Babītes pagastā,  

Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0885), iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, Ira 

Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Ivars Punculis, Guntis Ruskis), 

„pret” 3 (Uģis Šteinbergs, Jānis Lībietis, Normunds Orleāns), „atturas” 5 (Ilze Bērziņa, Andris 

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

nolemj:   
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Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā”. 

 

Nr.10 

Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

“Mežciems”, Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122), teritorijā, 

redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Uģis Šteinbergs, 

Normunds Orleāns, Ilze Bērziņa, Andris Puide, Jānis Kazaks, Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha,  

Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Ivars Punculis, Guntis Ruskis), „pret” nav,  „atturas” 4 (Jānis 

Lībietis, Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Oļegs Sorokins),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:   

 

1. Nodot iesniegto Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

“Mežciems”, Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122), teritorijā, redakciju 

publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

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.11 

Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Gabijas” (kadastra Nr.80760111182) un 

“Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atļaut veikt izmaiņas Detālplānojuma teritorijas robežās, iekļaujot detālplānojuma 

“Gabijas” (kadastra Nr.80760111182) un “Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā nekustamā īpašuma “Kamaniņas” (kadastra 

Nr.80760111022), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, daļu, aptuveni 0,1000 ha platībā, 

un nekustamā īpašuma “Lācplēši” (kadastra Nr.80760110193), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, daļu, aptuveni 0,0450 ha platībā. 

2. Apstiprināt grozījumus detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā Nr.1/3-6/5-2021, 

attiecīgi: 

2.1. Izteikt darba uzdevuma 1.punkta sadaļu “Detālplānojuma izstrādes teritorija” šādā 

redakcijā: 

“Detālplānojuma izstrādes teritorija – Mārupes novada Mārupes pagasta teritorija 

apmēram 3,6750 ha platībā, kas ietver nekustamo īpašumu “Gabijas” (kadastra 

Nr.80760111182), nekustamo īpašumu “Betiņas” (kadastra Nr.80760110908), 

nekustamā īpašuma “Kamaniņas” (kadastra Nr.80760111022) teritorijas daļu 

http://www.marupe.lv/
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aptuveni 0,1000 ha platībā un nekustamā īpašuma “Lāčplēši” (kadastra 

Nr.80760110193) daļu aptuveni 0,0450 ha platībā.  

Esošā piekļuve detālplānojuma teritorijai nodrošināta no pašvaldības ceļa “I-85 

Mazcenu aleja”.  

Detālplānojuma teritorija attēlota darba uzdevuma pielikumā.” 

2.2. Aizstāt Detālplānojuma darba uzdevuma pielikumā attēlu ar Detālplānojuma 

teritorijas attēlojumu, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

iesnieguma iesniedzējiem. 

4. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai lēmumu piecu darba 

dienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

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

un publicēt paziņojumu par lēmuma pieņemšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Mārupes vēstis” un pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv.  

 
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.12 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Svetas”, kadastra 

Nr.8048 007 1185, un “Jaunastras”, kadastra Nr. 8048 007 0112, Dzilnuciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Svetas”, kadastra Nr. 8048 007 

1185, un “Jaunastras”, kadastra Nr. 8048 007 0112, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, teritorijai.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/18-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamo īpašumu “Svetas”, kadastra Nr. 8048 007 

1185, un “Jaunastras”, kadastra Nr. 8048 007 0112, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, teritorijai 4 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 nekustamo īpašumu “Svetas”, kadastra Nr. 8048 007 1185, un 

“Jaunastras”, kadastra Nr. 8048 007 0112, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

 

 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


41 
 

Nr.13 

Par nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, “Pīlādzīši”, kadastra Nr. 

8048 004 1515, “Piparmētras”, kadastra Nr. 8048 004 1516, zemes vienībām Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma darba uzdevuma  

termiņa pagarinājumu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks, 

Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” 1 (Mārtiņš Bojārs),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Noteikt ar Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada 22.jūlija lēmumu (protokols 

Nr.13, 15.§) apstiprinātā nekustamo īpašumu “Pavāri”, kad. Nr. 8048 004 0247, 

“Pīlādzīši”, kad. Nr. 8048 004 1515, “Piparmētras”, kad. Nr. 8048 004 1516, Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr. 09-2020 

derīguma termiņu līdz 2024.gada 26. oktobrim. 

 

Domes sēdes tehnisks pārtraukums 

no plkst. 10.45 līdz plkst. 11.00 

 

Nr.14 

Par nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8048 007 0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 

008 0085, Dzilnuciemā, 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 detālplānojuma 

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]. 
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Nr.15 

Par nekustamā īpašuma „Upesloki”, Piņķi, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.8048 008 0062), detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Sēdes audio ieraksts 00:49:25 līdz 01:04:09  

(Andrejs Ence, Andris Puide, Valdis Kārkliņš, Dace Žīgure) 

 

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

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

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Kazaks, Oļegs 

Sorokins), „pret” nav, „atturas” 2 (Jānis Lībieti, Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Upesloki” (kadastra Nr.8048 008 

0062), Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads teritorijai.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes Darba uzdevumu Nr. 1/3-6/12-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Upesloki” (kadastra Nr.8048 008 

0062), Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežām, 33,2785 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Svetlanu Buraku.  

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Līgumu par detālplānojuma izstrādi 

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

pielikumu. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

detālplānojuma ierosinātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

6. Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai 

Svetlanai Burakai lēmumu un paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

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

attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt paziņojumu pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Nr.16 

Par nekustamā īpašuma „Jēkabi”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80480070105), detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības domes 2017.gada 23. augusta 

lēmumu Nr.16, (sēdes prot.Nr.12) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā 

īpašuma “Jēkabi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480070105, Dzilnuciemā, 

Babītes pagastā, Babītes novadā”, un atcelt ar šo lēmumu apstiprināto detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevumu Nr. 10-2017. 

2. Uzsākt no jauna detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Jēkabi” (kadastra 

Nr.80480070105), Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, teritorijā.  
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3. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/19-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Jēkabi” (kadastra 

Nr.80480070105), Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads robežām, 4,82 ha 

platībā. 

4. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Centrālās 

administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāju Andu Sprūdi.  

5. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Jēkabi” īpašnieku J.P., personas kods [..], saskaņā 

ar šī lēmuma pielikumu. 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

detālplānojuma ierosinātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļas teritorijas plānotājai Andai Sprūdei paziņojumus par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Nr.17 

Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”,  

kadastra Nr. 8048 008  0572, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ābeļziedi”, kadastra Nr. 8048 008 0572, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1 redakciju, kas pieejama 

Ģeoportālā, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25459 . 

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 

“Ābeļziedi”, kadastra Nr. 8048 008 0572, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma  

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”. 
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6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai  pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas 

īpašniekam. 

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

 
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.18 

Par nekustamā īpašuma „Pļavmalas” (kadastra Nr. 80480041650) zemes vienības 

(kadastra apzīmējums 80480041617), Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Oļegs Sorokins),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Pļavmalas” (kadastra Nr.80480041650), Spilve, Babītes 

pagasts, Mārupes novads, detālplānojuma izstrādi.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/20-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma „Pļavmalas” (kadastra 

Nr.80480070105), zemes vienības “Pļavmalas”, kadastra apzīmējums 8048 004 1617, 

Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, robežām, 5,168 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Centrālās administrācijas Attīstības un 

plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāju Andu Sprūdi.  

4. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi 

un finansēšanu ar nekustamā īpašuma „Pļavmalas” kopīpašnieku pilnvaroto personu SIA 

“A2 grupa” valdes locekli A.G. saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

detālplānojuma ierosinātāju pilnvarotajai personai elektroniski uz iesniegumā norādīto e-

pasta adresi. 

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļas teritorijas plānotājai Andai Sprūdei paziņojumus par detālplānojuma izstrādes 

uzsākšanu ievietot Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Nr.19 

Par ar Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta lēmumu Nr.14  

“Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 30.marta lēmuma Nr. 25  

“Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai”  

apstiprinātā deleģēšanas līguma projekta precizēšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

http://www.marupe.lv/


45 
 

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt deleģēšanas līguma projektu jaunā redakcijā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Nosūtīt deleģēšanas līguma projektu saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas, 

pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju noslēgt deleģēšanas līgumu ar Sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību “Mērniecības Datu centrs”, Reģ. Nr. 40003831048, saskaņā ar 

pielikumu. 

4. Informāciju par deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī deleģēšanas līgumu piecu darbdienu 

laikā no deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas publicēt tīmekļa vietnē www.marupe.lv.   

5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Nr.20 

Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā projekta 

“PROTI UN DARI!” īstenošanā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Piedalīties projekta “PROTI UN DARI!” īstenošanā no 2022.gada 1.novembra. 

2. Noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta 

īstenošanu. 

3. Nodrošināt projekta aktivitāšu ieviešanu atbilstoši projekta īstenošanas noteikumiem, tajā 

skaitā nodrošināt nepieciešamos cilvēkresursus (programmu vadītāju un mērķa grupas 

jauniešu mentorus) projekta atbalstāmo darbību īstenošanai pašvaldībā. 

4. Saskaņā ar projekta budžeta līdzekļiem, nodrošināt sasniedzamā iznākuma rādītāja kvotas 

izpildi – laikā līdz 2023.gada 31.oktobrim projektā iesaistot vismaz 6 mērķa grupas 

jauniešus. 

5. Par projekta kontaktpersonu noteikt Mārupes novada Centrālās administrācijas Attīstības 

un plānošanas nodaļas projekta vadītāju Rūtu Arāju. 

6. Par atbildīgo projekta ieviešanā, rezultātu rādītāju sasniegšanā un kā projekta 

programmas vadītāju noteikt Mārupes novada Izglītības pārvaldes vadītāju Lieni Šmiti, 

veicot sadarbību ar Mārupes novada Sociālo dienestu. 

 

Nr.21 

Par Mārupes novada pašvaldības energopārvaldības darba grupas izveidošanu un 

nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Sēdes audio ieraksts 1:08:12 -1:39:45.    

(Andris Puide, Guntis Ruskis, Dace Štrodaha, Andrejs Ence, Valdis Kārkliņš,  Normunds 

Orleāns, Ilze Bērziņa, Oļegs Sorokins, Kristaps Ločs) 

 

Atklāti balsojot ar  13  balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Mārtiņš Bojārs, 

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

Orleāns, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Oļegs Sorokins), „pret” nav, „atturas” 
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4 (Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Izveidot Mārupes novada pašvaldības energopārvaldības darba grupu un ievēlēt tajā šādus 

locekļus: 

- Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja otro vietnieku Valdi Kārkliņu; 

- Pašvaldības izpilddirektoru Kristapu Loču; 

- Pašvaldības izpilddirektora vietnieci Ilzi Krēmeri; 

- Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” un sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” valdes locekli Daci Šveidi; 

- Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju Evitu Rozīti – Bikši; 

- Būvvaldes vadītāju Aidu Skalbergu; 

- Pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un 

nekustamo īpašumu pārvaldīšanas nodaļas vadītāju Ēriku Krūmiņu; 

- Pašvaldības īpašumu pārvaldes inženiertehniskās nodaļas energopārvaldnieku Ilmāru 

Stašulānu; 

- Pašvaldības īpašumu pārvaldes Inženiertehniskās nodaļas elektroinženieri Normundu 

Kārkli; 

- Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vides speciālisti Anitu 

Lontoni-Ieviņu. 

2. Apstiprināt darba grupas nolikumu saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Babītes novada pašvaldības Administrācijas 2017.gada 

20.jūnija Rīkojumu Nr. 2 – 2.2/9 “Par darba grupas izveidošanu”. 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada domes 2019. gada 18. decembra lēmumu Nr.7 

(sēdes protokols Nr.18) “Par darba grupas izveidi Mārupes novada Ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata rīcības plāna ieviešanai”. 

 

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

 

Nr.22.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Oļegs Sorokins), (Jānis Kazaks no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj:  

 

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

euro) apmērā, lai segtu ceļa izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību sagatavošanās 

treniņnometnē 2023.gada sezonai Delend, Floridā, Amerikas Savienotajās valstīs, no 

2022.gada 29.augusta līdz 9.decembrim. 

2.  Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

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

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportista faktiskus izdevumus saistībā ar 

atbalstīto pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

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

noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 
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Nr.22.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 
 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

Lībietis, Oļegs Sorokins), (Jānis Kazaks no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj:  

 

1.  Piešķirt G.V., personas kods [..], finansiālu atbalstu 475 euro (četri simti septiņdesmit 

pieci euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību  starptautiskā 

treniņnometnē un sacensībās “ISU Development Project 22-14, Further improvement of 

skaters trough profesional training and regional cooperation” Inzell, Vācijā, no 

2022.gada 30.oktobra līdz 6.novembrim, 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 G.V. likumiskajai pārstāvei (mātei) R.V., personas kods [..], uz A/S 

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

iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

  

Nr.23.1 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 1:41:35 -1:54:04.    

(Andris Puide, Andrejs Ence, Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Uģis Šteinbergs, Ivars 

Punculis, Inga Krūmiņa) 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Jānis 

Kazaks), (Līga Kadiģe no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā  par sagatavoto lēmumu 

nepiedalās), „pret” nav, „atturas” 1 (Ivars Punculis),  Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

1.  Piešķirt personu apvienībai tiesības izmantot Mārupes Valsts ģimnāzijas sporta zāli un 

Jaunmārupes pamatskolas sporta zāli par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā 

no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 30.aprīlim, ja iepriekš minētajā laikā 

minētajos 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 L.K., personas kods [..], saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu. 

 

Nr.23.2 

Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Jānis Lībietis, Oļegs 

Sorokins, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 1 (Ivars Punculis),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj:  

 

1.  Piešķirt personu apvienībai “Sporta klubs BB Mārupe” tiesības izmantot Mārupes 

Valsts ģimnāzijas sporta zāli par samazinātu nomas maksu 90 procentu apmērā no 

2022.gada 1.novembra 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 O.U., personas kods [..], saskaņā ar šī lēmuma 1.punktu. 

 

Nr.24 

Par personu atzīt par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu risināšanā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 
 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atzīt A.S., personas kods [..], par tiesīgu īrēt pašvaldības sociālo dzīvokli. 

2. Pašvaldības īpašumu pārvaldei reģistrēt A.S., personas kods [..], sociālo dzīvokļu 

piešķiršanas reģistrā. 

 
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.  

 

Nr.25 

Par dzīvokļa Skultes ielā 12-20, Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

piešķiršanu Mariannai Stāmerei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izīrēt M.S., personas kods [..], dzīvokli Skultes ielā [..], Skultē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā. 

2.  Noteikt īres līguma termiņu līdz 2025.gada 23.jūlijam, bez tiesībām pagarināt īres 

līguma termiņu. 

3.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Īpašumu pārvaldei nodrošināt īres līguma 

noslēgšanu un turpmāku tā izpildes uzraudzību, tai skaitā īres maksas iekasēšanu no 

īrnieka pilnā apjomā. 

4.  Ja viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas 1.punktā minētais īres līgums 

netiek noslēgts īrnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku. 
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Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu šo lēmumu 

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

tiesā.  

 

Tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums 

no plkst. 12.15 līdz plkst. 12.40 

 

Deputāts Oļegs Sorokins sēdes telpu atstāj,  

turpmākajos balsojumos nepiedalās. 

Nr.26 

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

pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu 

programmu apguvi ” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Jānis Lagzdkalns, Normunds 

Orleāns, Andris Puide, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks), (Valdis Kārkliņš no sēdes telpas uz brīdi izgājis, balsojumā  par sagatavoto lēmumu 

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

 

 1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.44/2022 “Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes 

izglītības akreditētu programmu apguvi” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.44/2022 "Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība 

līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības 

akreditētu programmu apguvi" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 

izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

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

saistošos noteikumus Nr.44/2022 "Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība 

līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības 

akreditētu programmu apguvi" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4.  Saistošie noteikumi Nr.44/2022 "Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē 

citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu 

programmu apguvi" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

  

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.27 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 

2021.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.16/2021 

“Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” 

Ziņo Dace Vilaka – Kraukle 

Sēdes audio ieraksts 2:03:54 -2:36:06.    

(Jānis Lībietis, Normunds Orleāns, Andrejs Ence, Guntis Ruskis, Ilze Bērziņa, Mārtiņš Bojārs, 

Līga Kadiģe, Jānis Kazaks, Andris Puide, Dace Vilaka – Kraukle). 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.45/2022 „Grozījumi  Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.16/2021 “Nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi) saskaņā ar  pielikumu. 

2. Nosūtīt Saistošos noteikumus un to paskaidrojumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

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

Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības integrācijas un 

mārketinga nodaļai saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Mārupes Vēstis”.  

6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus nosūtīt SIA “ZZ ”. 

 

Nr.28 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas 

kārtību Mārupes novadā” 

Ziņo Dace Vilaka – Kraukle 

Sēdes audio ieraksts 2:36:13 -2:42:51.    

(Jānis Lībietis, Andrejs Ence, Normunds Orleāns, Mārtiņš Bojārs) 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  

 

1.  Apstiprināt  saistošos noteikumus Nr.46/2022 „Grozījumi  Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2021 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā”” (turpmāk – Saistošie 

noteikumi) saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to 

parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai. 

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

Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.  

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

5.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības integrācijas 

un mārketinga nodaļai saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Mārupes Vēstis”.  

6.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus nosūtīt SIA “ZZ ”. 

 

Nr.29 

Par saistošo noteikumu Nr.47/2022  

“Noteikumi par Mārupes novada simbolikas izmantošanu” apstiprināšanu 

Ziņo Elīna Brigmane 
 

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

Mārtiņš Bojārs, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 
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Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.47/2022  “Noteikumi par Mārupes novada 

simbolikas izmantošanu” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.47/2022  "Noteikumi par Mārupes novada simbolikas 

izmantošanu" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai 

un atzinuma sniegšanai. 

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

saistošos noteikumus Nr.47/2022  "Noteikumi par Mārupes novada simbolikas 

izmantošanu" publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4.  Saistošie noteikumi Nr.47/2022  "Noteikumi par Mārupes novada simbolikas 

izmantošanu" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Nr.30 

Par saistošo noteikumu  Nr.48/2022  

“Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu 

izvietošana un noformēšana Mārupes 

novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  

 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.48/2022  "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, 

ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā". 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.48/2022  "Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku 

numuru vai nosaukumu plākšņu izvietošana un noformēšana Mārupes novadā" un to 

paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma 

sniegšanai. 

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

publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Nr.31 

Par saistošo noteikumu  Nr.49/2022 “Par teritorijas kopšanu un 

būvju uzturēšanu Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

Sēdes audio ieraksts 2:49:36 -3:14:10.    

(Dace Štrodaha, Andris Puide, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Ilze Bērziņa, Ira Dūduma,  

Normunds Orleāns, Dāvids Valters) 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  
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1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.49/2022  "Par teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu Mārupes novadā”. 

2.  Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.49/2022  "Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu 

Mārupes novadā" un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izvērtēšanai 

un atzinuma sniegšanai. 

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

publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Nr.32 

Par Mārupes novada domes 2021.gada 29.septembra lēmuma Nr.32  

“Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai”  

(sēdes protokols Nr.11) atcelšanu daļā 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

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

Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis 

Kazaks), (Ira Dūduma no sēdes telpas uz brīdi izgājusi, balsojumā par sagatavoto lēmumu 

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

 

1.  Atcelt Mārupes novada domes 2021.gada 29.septembra lēmuma Nr.32 “Par Mārupes 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai” (sēdes protokols Nr.11) 1. punkta 

4.apakšpunktu attiecībā uz šādu personu: 

 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

4. I.I.-A. 

Dimantu ielā [..], 

Mārupē, Mārupes nov., 

LV-2167 

0,00 1187,62 

KOPĀ 0,00 1187,62 

 

2.  Atzīt par spēku zaudējušu administratīvo līgumu Nr. 1/4-4/200-2021, kas noslēgts starp 

I.I.-A., personas kods [..], Mārupes novada domi un SIA “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”.  

3.  Par pieņemto lēmumu informēt SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” un I.I.-A. 

4.  SIA “Mārupes komunālajiem pakalpojumiem”, saskaņā ar Administratīvajā līgumā 

paredzētiem pušu savstarpējiem norēķiniem veikt atmaksu Mārupes novada pašvaldībai  

1187,62 EUR apmērā; 

5.  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Nr.33 

Par grozījumiem 2021.gada 30.decembra  

Administratīvajā līgumā Nr. 1/4-4/23-2022 par pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  

 

1. Noslēgt ar biedrību "Varavīksnes putns", reģistrācijas Nr. 40008211860, juridiskā 

adrese: Dubultu iela 4 - 40, Rīga, LV-1029, vienošanos pie 2021.gada 30.decembra 

Administratīvā līguma Nr. 1/4-4/23-2022 “Par pašvaldības līdzfinansējuma atmaksu”, 

nosakot, ka līdzfinansējuma atmaksa veicama pēc grafika, norādītājā ikmēneša 

atmaksājamās summas apmērā:   

 

Laika periods Atmaksājamā summa Atlikums 

01.2022. 1 570 17 263,19 

02.2022. 1 570 15 693,19 

03.2022. 1 570 14 123,19 

04.2022. 1 570 12 553,19 

05.2022. 1 570 10 983,19 

06.2022. 1 570  9 413,19 

07.2022. 1 570  7 843,19 

08.2022. 1 570  6 273,19 

09.2022. 1 570  4 703,19 

10.2022. 500  4203,19 

11.2022. 500  3703,19 

12.2022. 500  3203,19 

01.2023. 500  2703,19 

02.2023. 500  2203.19 

03.2023. 500  1703,19 

04.2023. 500  1203,19 

05.2023. 500  703,19 

06.2023. 703,19  0 

 

2. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram, pēc administratīvā akta spēkā stāšanās, 

nodrošināt vienošanās noslēgšanu pie administratīvā līguma.  

3. Administratīvā akta norakstu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika 

zīmogu, nosūtīt biedrībai "Varavīksnes putns" uz e-pasta adresi: [..]. 

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

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (ja rakstveida administratīvo aktu sūta 

pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam 

paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).  

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai, Administratīvais akts 

pārsūdzams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

Nr.34 

Par moduļu tipa būves projektēšanu, izbūvi, autoruzraudzību ģimenes ārstu prakses 

nodrošināšanai Tīraines un Skultes ciemos 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram K.Ločam nodrošināt projekta 

“Moduļu tipa būves projektēšana, izbūve, autoruzraudzība ģimenes ārstu prakses 

nodrošināšanai Tīraines un Skultes ciemos” ieviešanu, izveidojot projekta uzraudzības 

darba grupu. 

2. Iekļaut projekta “Moduļu tipa būves projektēšana, izbūve, autoruzraudzība ģimenes ārstu 

prakses nodrošināšanai Tīraines un Skultes ciemos” nepieciešamos izdevumus Mārupes 

novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam, 2023.gada investīciju plānā. 

 

Nr.35 

Par iepirkuma “Moduļu tipa būves projektēšana, izbūve, autoruzraudzība ģimenes 

ārstu prakses nodrošināšanai Tīraines un Skultes ciemos” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo Kristaps Ločs 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Moduļu tipa būves projektēšana, izbūve, autoruzraudzība ģimenes ārstu 

prakses nodrošināšanai Tīraines un Skultes ciemos”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

komisijas priekšsēdētājs: Kristaps Ločs 

komisijas locekļi: 

 

Evita Rozīte-Bikše 

Uldis Bārdulis 

Ainārs Lipskis 

 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.36 

Par saistošo noteikumu Nr.50/2022 “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, Ira Dūduma, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, 

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  
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1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.50/2022  “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 rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Nr.37 

Par grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes  

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

“Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

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

Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis 

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

nolemj:  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.51/2022 „Grozījums Mārupes novada pašvaldības 

domes 2022.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.10/2022 “Par pašvaldības 

pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), 

saskaņā ar  pielikumu. 

4. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā 

nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

5. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas 

Saistošos noteikumus publicēt oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Nr.38 

Par Mārupes novada Sociālā dienesta vadītājas atbrīvošanu no amata 

Ziņo Kristaps Ločs 

 

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

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

Orleāns, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” 

nav, „atturas” 2 (Ira Dūduma, Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Ar 2022.gada 7.novembri atbrīvot Unu Putniņu, personas kods [..],  no Mārupes novada 

Sociālā dienesta vadītājas amata. 

2. Izpilddirektoram nodrošināt Sociālā dienesta darba nepārtrauktību.  

3. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla 

un dokumentu pārvaldības nodaļai. 

 

Nr.39 

Par Mārupes pamatskolas direktores atbrīvošanu no amata 

Ziņo Kristaps Ločs 

Sēdes audio ieraksts 3:27:38 -3:35:30.    
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 Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, 

Mārtiņš Bojārs, Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, 

Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, „atturas” 4 (Ira Dūduma, Jānis 

Lagzdkalns, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Ar 2022.gada 23.decembri atbrīvot Sigitu Sakoviču, personas kods [..], no Mārupes 

pamatskolas direktores amata. 

2. Izpilddirektoram nodrošināt Mārupes pamatskolas darba nepārtrauktību.  

3. Lēmumu nodot izpildei Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla 

un dokumentu pārvaldības nodaļai. 

 

Nr.40 

Par pretendentu atlases konkursa nolikuma  

Mārupes pamatskolas direktora  amatam apstiprināšanu 

Ziņo Kristaps Ločs 

 

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

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

Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, 

„atturas” 2 (Normunds Orleāns, Guntis Ruskis),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1. Apstiprināt Konkursa nolikumu Mārupes pamatskolas direktora amata 

pretendentu atlasei saskaņā ar lēmuma pielikumu. 

2. Ievēlēt konkursa komisiju šādā sastāvā:  

Komisijas priekšsēdētājs:  Kristaps Ločs; 

Komisijas locekļi:   Mārtiņš Bojārs; 

     Līga Kadiģe; 

Liene Šmite; 

Anete Freimane 

Komisijas sekretārs: Gunita Snipke. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai. 

4.  Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.   

 

Nr.41 

Par pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma izskatīšanu  

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Dace Štrodaha,  Līga Kadiģe,  Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Valdis Kārkliņš, 

Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Uģis Šteinbergs, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), 

(Andrejs Ence, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 

11. punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret” nav, „atturas” nav,  Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj:  

 

Piešķirt pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem ikgadējā apmaksātā 

atvaļinājuma daļu vienu kalendāra nedēļu no 2022.gada 1.novembra līdz 2022.gada 

7.novembrim, par nostrādāto laika periodu no 2021.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 

30.jūnijam. 
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Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.14.15 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:              Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre                    Ilona Pelša 

                                                                       

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 31.oktobrī. 
 
 
 


