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DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.25 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                      2022.gada 28.decembrī 

 

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

 

Sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Sēdē piedalās deputāti: Nikolajs Antipenko, Valdis Kārkliņš, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Dace 

Štrodaha, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Kazaks, Uģis Šteinbergs, Gatis 

Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Guntis Ruskis. 

 

Sēdē nepiedalās deputāti:  

Ira Dūduma, Mārtiņš Bojārs, Jānis Lagzdkalns – slimības dēļ; 

Oļegs Sorokins  -  darba pienākumu dēļ. 

 

Sēdē piedalās: 

Izpilddirektors Kristaps Ločs, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa,  

Juristi: Linda Liepiņa, Baiba Baltiņa, Dāvids Valters, 

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

Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ceļu būvinženieris Dainis Zauers. 

 

Sēdi protokolē 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas domes sekretāre Ilona Pelša 

 

Domes priekšsēdētājs lūdz iekļaut sēdes darba kārtībā lēmumprojektus: 

34. Par Mārtiņa Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

35. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlijā 

apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Mārupes novada pašvaldības 

nolikums”. 

36.  Par Centrālās administrācijas kompetenci un nolikuma apstiprināšanu 

37.  Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. 

38.  Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata.  

39. Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma 

izskatīšanu. 

 

Normunds Orleāns uzskata, ka ar nolikumiem ir vēl jāstrādā, tā kā tie nav pilnībā sagatavoti. 
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Andrejs Ence uzsver, ka Juridiskā nodaļa ar tiem ir strādājusi mēnesi. 

Aivars Osītis iebilst, uzsverot, ka komitejas sēdēs šādi jautājumi netika izskatīti. 

Andrejs Ence atgādina, ka komitejas sēdēs deputāti tika informēti, ka šajos nolikumos ir paredzēti 

grozījumi, un tie  tiks iekļauti domes sēdē kā priekšsēdētāja jautājumi. 

Andris Puide nesaprot, kādēļ šos jautājumus nevar atlikt uz janvāra mēneša domes sēdi, pirms 

tam tos izdikutējot komiteju sēdēs. 

Andrejs Ence uzsver, ka ir lietas, kas nekavējoši  ir jāatrisina, piebilstot, ka ir arī lietas, kuras 

varētu neskatīt, bet, sastādot budžetu, jau ir ņemtas vērā izmaiņas struktūrās, kuras ir  detalizēti 

apspriestas ar nodaļu vadītājiem, vadības līmenī. 

 

Deputāti vienojas par katru domes priekšsēdētāja jautājumu balsot atsevišķi. 

Notiek deputātu balsojums par darba kārtības punktu  

Nr. 34 Par Mārtiņa Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 

Guntis Ruskis, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

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

lēmumprojektu Nr. 34 iekļaut sēdes darba kārtībā. 

 

Notiek deputātu balsojums par darba kārtības punktu  

Nr. 35 Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlijā 

apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Mārupes novada pašvaldības 

nolikums”. 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Dace Štrodaha,  

Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), 

„pret”  5 (Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Jānis Kazaks, Guntis Ruskis), „atturas” 

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

lēmumprojektu Nr. 35 no sēdes darba kārtības IZSLĒGT. 

 

Notiek deputātu balsojums par darba kārtības punktu  

Nr. 36  Par Centrālās administrācijas kompetenci un nolikuma apstiprināšanu.  

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Dace Štrodaha,  

Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), 

„pret” 4 (Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Jānis Kazaks), „atturas” 2 (Andris Puide, 

Guntis Ruskis), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

lēmumprojektu Nr. 36 no sēdes darba kārtības IZSLĒGT. 

 

Notiek deputātu balsojums par darba kārtības punktu  

Nr. 37 Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.  

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Dace Štrodaha,  

Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), 

„pret”  5 (Ilze Bērziņa, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Jānis Kazaks, Guntis Ruskis), „atturas” 

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

lēmumprojektu Nr. 37 no sēdes darba kārtības IZSLĒGT. 

 

Notiek deputātu balsojums par darba kārtības punktu  

Nr. 38  Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata.   

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 
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Guntis Ruskis, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

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

lēmumprojektu Nr. 38 iekļaut sēdes darba kārtībā. 

 

Notiek deputātu balsojums par darba kārtības punktu  

Nr. 39  Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Andreja Ences iesnieguma 

izskatīšanu. 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Dace Štrodaha,  

Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Guntis Ruskis, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Andrejs Ence, kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā nepiedalās), 

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

lēmumprojektu Nr. 39 iekļaut sēdes darba kārtībā. 

 

Darba kārtība: 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par  biedrības “Mārupes Hokeja Savienība” iesnieguma izskatīšanu.  

2.  Par finansējuma piešķiršanu teritorijas uzturēšanai Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-

luteriskai draudzei.  

3.  Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkursa rezultātu apstiprināšanu.  

4.  Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta (sēdes 

protokols Nr.17) lēmumā Nr.39 “Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu amata 

vietu sarakstu apstiprināšanu”.   

5.  Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta 

lēmumā Nr.40 (sēdes protokols Nr.17) “Par Mārupes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu”. 

6.  Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Skultes iela 3, Skulte, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu.  

7.  Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, Jaunmārupe, Mārupes 

novadā, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu. 

8.  Par nekustamā īpašuma Skultes iela 15a-1, Skulte, Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 

8076 900 3626, cenas apstiprināšanu un atsavināšanu.  

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

novads, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

10. Par nekustamā īpašuma Pūces iela, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr. 8048 004 1016, pieņemšanu dāvinājumā.  

11. Par nekustamā īpašuma “Saulgožu ceļš”, Mārupes pagasts, Mārupes novads,  ar 

kadastra Nr.8076 009 0283 un Nr.8076 009 0278 pieņemšanu dāvinājumā.  

12. Par Mārupes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmuma Nr.10 “Par Mārupes 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai” (sēdes protokols Nr.15) atcelšanu daļā.  

13. Par Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu  saraksta ar noteiktām uzturēšanas 

klasēm 2022./2023. gada ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu. 

14. Par siltumapgādes pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “BABĪTES SILTUMS”. 

15. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Viršu iela 21, Tīraine, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, daļas atdalīšanu un nodošanu SIA “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”.  
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16. Par grozījumiem SIA  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam KF projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Mārupē 4.kārta” ietvaros paredzētā 

ūdensapgādes tīklu izbūves neattiecināmo izmaksu segšanai nosacījumos. 

17. Par grozījumiem SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmuma nosacījumos 

Tīraines ciema Mārupes pagastā, Mārupes novadā katlu mājas rekonstrukcijai/jaunas 

piegādei un uzstādīšanai. 

18.  Par saistošo noteikumu Nr.55/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 

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

pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu. 

 

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

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

20. Par apstrīdēšanas iesnieguma par Mārupes novada Sociālā dienesta 2022.gada 

1.septembra lēmumu Nr.L-6984 “Par atteikumu piešķirt pabalstu daudzbērnu 

ģimenei” izskatīšanu. 

21.  Par finansiālu atbalstu privātajām izglītības iestādēm, kurās īsteno vispārējo izglītību 

un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti:  

22.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu (5 gab.). 

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

24.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu. 

25.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

26.  Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu (3 gab.). 

27.  Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Ezerlejnieki”, Vīkuļos, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 008 0043) detālplānojuma izstrādes darba 

uzdevumā. 

28.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Meža Rozes” 

kadastra Nr.8048 007 1231, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

29.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Rūtiņas” kadastra 

Nr.80760070279, zemes vienībai Brūkleņu iela 118, Mārupē,  Mārupes novadā. 

30.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rožu iela 49, Mārupē,  

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070591), teritorijai. 

31.  Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 „Par 

detālplānojuma nekustamā īpašuma “Pumpas”, 1.zemes gabala daļai, kad. Nr. 8048 

001 0005 apstiprināšanu” atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu Skaņu iela 2, 

kadastra Nr. 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

32.  Par nekustamo īpašumu Zieduklēpju iela 8, kadastra Nr. 8076 003 1337, un Doņu iela 

16, kadastra Nr. 8076 003 0007, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā spēkā esošā 

detālplānojuma daļas īstenošanas kārtību. 

33.  Par servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads un servitūta līguma slēgšanu ar SIA “Sabiedrība 

Mārupe”. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

34. Par Mārtiņa Bojāra iesnieguma izskatīšanu. 

35. IZSLĒGTS NO  DARBA KĀRTĪBAS. 

36.  IZSLĒGTS NO  DARBA KĀRTĪBAS. 
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37.  IZSLĒGTS NO  DARBA KĀRTĪBAS. 

38.  Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata.  

39. Par Mārupes novada 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, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 

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

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.1 

Par  biedrības “Mārupes Hokeja Savienība” 

iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Linda Liepiņa 

Guntis Ruskis interesējas, vai  ir darīts viss, lai sazinātos ar šo organizāciju, jautājot, vai šīs 

organziācijas atbildīgās personas ir saņēmušas informāciju, piebilstot, ka ir labi zināms, cik 

sarežģīta ir atskaišu sagatavošana. 

Andrejs Ence piebilst, ka atskaišu termiņi viņiem jau bija zināmi krietni iepriekš. 

Valdis Kārkliņš min, ka  visiem deputātiem nesen ir atsūtīts e-pasts, ar piebildi, ka atskaites tikšot 

iesniegtas. 

Andrejs Ence uzskata, kad atkskaites tiks iesniegtas, tad arī  vērtēs jautājumu tālāk. 

 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Dace Štrodaha,  Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret”  

nav, „atturas” 6 (Andris Puide, Guntis Ruskis, Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, Aivars Osītis, 

Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Noraidīt Biedrības lūgumu pagarināt Līguma termiņu līdz 2022.gada 31.decembrim, 

izmaksājot līdzfinansējumu. 

2.  Biedrībai līdz 2023.gada 30.janvārim iesniegt Pašvaldībā pārskatu par pārvaldes 

uzdevuma veikšanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietojumu, saskaņā ar noslēgto 

Līgumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.2 

Par finansējuma piešķiršanu teritorijas uzturēšanai Piņķu sv. 

Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei 

Ziņo Dāvids Valters 

Izsakās deputāts Normunds Orleāns. 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 
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Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1. Piešķirt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzei, reģistrācijas Nr.90000660517, 

juridiskā adrese Skolas iela 17, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV–2107, 

budžeta finanšu līdzekļus 3224,94 EUR (trīs tūkstoši divi simti divdesmit četri euro, 94 

centi) ar PVN 21% apmērā Piņķu baznīcas teritorijas uzturēšanai par laika periodu no 

2022. gada janvāra līdz oktobrim.  

2. Pēc attiecīgā Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-luteriskai draudzes rēķina saņemšanas budžeta 

finanšu līdzekļus izmaksāt no Babītes Kultūras izglītības centra budžeta, pārskaitot tos uz 

rēķinā norādīto bankas konta numuru. 

3. Noteikt, ka par lēmuma uzraudzību un izpildi ir atbildīga Mārupes novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

4. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt Piņķu sv. Jāņa evaņģēliski-

luteriskai draudzei uz e-pasta adresi: prieksnieks@pinkudraudze.lv.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.3 

Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa 

rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

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

 

1. Atbalstīt līdzdalības budžeta projektu idejas, kuras ieguvušas lielāko iedzīvotāju balsu 

skaitu: 

1.1 Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Zeltrītu ielā 4; 

1.2 Gājēju ceļa izbūve pār dzelzceļu Rīga – Jelgava pie Jelgavas ceļa ; 

1.3 Moderna rotaļu laukuma izveide pie Mārupes Valsts ģimnāzijas; 

1.4 Esošā bērnu laukuma "Krēsliņi" Spuņciemā atjaunošana, paredzot arī 

veloceliņa/velotrases elementus; 

1.5 Babītes ezera Dabas aizsardzības plāna (DAP) izstrāde, lai nodrošinātu ezera 

pieejamību un apkārtnes attīstību. 

2. Ar pašvaldības domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidot projektu īstenošanas darba grupu, 

kura nodrošina projektu uzraudzību un realizāciju. 

3. Līdzdalības budžeta projektu idejas īstenot 2 (divu) gadu laikā no pašvaldības domes 

lēmuma pieņemšanas dienas. 

4. Projektu ideju īstenošanu iekļaut 2023.–2024.gada investīciju plānā, paredzot tam 

nepieciešamos budžeta līdzekļus 250 000 EUR apmērā.  

5. Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļai nodrošināt līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkursa rezultātu un projektu īstenošanas procesa publicitāti Mārupes novada 

pašvaldības informatīvajos kanālos.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

mailto:prieksnieks@pinkudraudze.lv
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Nr.4 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta (sēdes protokols 

Nr.17), lēmumā Nr.39  “Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu amata  

vietu sarakstu apstiprināšanu” 

Ziņo Anete Freimane. 

Diskusijā iesaistās deputāts Andris Puide, Andrejs Ence, Normunds Orleāns. 

Anete Freimane informē, sakarā ar deputātu lēmumu no darba kārtības izslēgt sagatavotos 

lēmumus  Nr.36 “Par Centrālās administrācijas kompetenci un nolikuma apstiprināšanu” 

un Nr.37 “Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”, tad 

no šī lēmuma ir svītrojami punkti Nr.   

1.  Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā Nr.39 

(sēdes protokola Nr.17) šādus grozījumus”: 

1.1. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums “Centrālās administrācijas 

amatu vietu saraksts”);  

1.2. izslēgt 1.2 punktu un 1.3 punktu; 

 

1.5. Izteikt 6.pielikuma 20.punktu šādā redakcijā: 

20 Saimniecības 

pārzinis 

2 3.Apsaimniekošana IV 9. 5151 11 

 

 1.6. Papildināt ar 1.6 punktu šādā redakcijā:  

“1.16. Mārupes novada pašvaldības Attīstības pārvalde (16.pielikums).”   

 

Normunds Orleāns uzskata, ka  lēmums nav pilnībā sagatavots, tādēļ jāskata nākamā mēneša 

domes sēdē. 

Inga Krūmiņa skaidro, ka deputātiem ir tiesības  domes sēdes laikā lēmumos veikt 

labojumus. 

Deputāti vienojas balsot par labojumiem lēmumā, no lēmuma izslēdzot punktus Nr. 1.1., 1.2., 

1.5., 1.6 -  

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 2 (Andris Puide, 

Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

no lēmuma izslēgt punktus Nr.1.1., 1.2., 1.5., 1.6 

      

Tiek balsota par lēmumu ar  labojumiem kopumā -  

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 2 (Andris Puide, 

Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā Nr.39 

(sēdes protokola Nr.17) šādus grozījumus”:  

1.1. izteikt 4.pielikuma 5. un 7. punktu šādā redakcijā:  

5 Arhitekts 2 48.Teritorijas 

plānošana 

V 11. 2161 01 

7 Būvinspektors 3 48.Teritorijas 

plānošana 

V 11. 2422 54 
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 1.2. Izteikt 5.pielikuma 6.punktu šādā redakcijā: 

6 Izglītības darba 

speciālists 

5 33.Pedagoģiskās 

darbības atbalsts 

III 9. 2422  

42 

 

2.  Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt 2022.gada 24.augusta 

(sēdes prot Nr.17), lēmumu Nr.39 un tā pielikumus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.5 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā 

Nr.40 (sēdes protokols Nr.17) “Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu 

amata vietu sarakstu apstiprināšanu” 

Ziņo Anete Freimane 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1.  Izdarīt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumā Nr.40 

(sēdes protokola Nr.17) šādus grozījumus: 

1.1.  izteikt 1.pielikuma (Mārupes Valsts ģimnāzija) 12., 14. un 19.punktu šādā 

redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Amats 

Vienādo 

amata 

vietu 

skaits 

Amata saime/apakšsaime 
Amata 

līmenis 

Amata 

mēnešalg

u grupa 

Profesijas 

kods 

12 Elektriķis 1 
16.Fiziskais un kvalificētais 

darbs 
VI 7. 7411 01 

14 

Datorsistēmu un 

datortīklu 

administrators 

2 

21.5.Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas. 

Sistēmu administrēšana un 

uzturēšana 

II 8. 2522 01 

19 Remontstrādnieks 2 
16.Fiziskais un kvalificētais 

darbs 
II 2. 9313 02 

1.2. svītrot 1.pielikuma 18.punktu. 

 

1.3. izteikt 10.pielikuma (Babītes vidusskola) 16. un 21.punktu šādā redakcijā: 

16 

Informācijas 

sistēmu 

administrators 

2 

21.5.Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas. 

Sistēmu administrēšana un 

uzturēšana 

II 8. 2522 03 

21 Remontstrādnieks 2 
16.Fiziskais un kvalificētais 

darbs 
II 2. 9313 02 

 

1.4. svītrot 10.pielikuma 2.punktu, 3.punktu, 15.punktu, 23.punktu un 24.punktu. 

1.5. papildināt 10 pielikumu ar 25.punktu šādā redakcijā:  

25 
Direktora vietnieks 

izglītības  jomā* 
1    1345 09 
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1.6. izteikt 11.pielikuma (Salas sākumskola) 11., 15. un 18.punktu šādā redakcijā: 

11 Saimniecības pārzinis 0,75 3.Apsaimniekošana II 7. 5151 11 

      

15 

Māsa bērnu aprūpē 0,75 6.2.Ārstniecība un 

veselības aprūpe. 

Aprūpe 

IVB 6. 2221 47 

     

18 

Sētnieks 0,75 16.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 

I 1. 9613 01 

   

1.7. izteikt 14.pielikuma (PII Saimīte) 5.punktu šādā redakcijā: 

5 Skolotājs logopēds* 2    2352 01 

        

2.  Lēmuma 1.4 punkts stājas spēkā 2023.gada 1.februārī.  

3.  Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai konsolidēt 2022.gada 24.augusta 

lēmumu Nr.40 (sēdes protokols Nr.17). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.6 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Skultes iela 3, Skulte, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

Diskusija starp deputātu Andri Puidi un juristi Baibu Baltiņu. 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1. Atsavināt Mārupes novada pašvaldībai piederošās 9/32 domājamās daļas no nekustamā 

īpašuma Skultes iela 3, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8076 

001 0029, kopīpašniecei J.B., personas kods [...], par nosacīto cenu 10 702,50 euro (desmit 

tūkstoši septiņi simti divi euro, 50 centi), ar nomaksu uz 5 gadiem. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

nekustamā īpašuma Skultes iela 3, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

numurs 8076 001 0029, pirkuma nomaksas līgumu ar J.B.. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.7 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, Jaunmārupe, Mārupes 

novadā, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

nav, „atturas” nav,  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1.  Atsavināt Mārupes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Neriņas iela 15, 

Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8076 011 0552, būves 

īpašniecēm A.P. un H.Ž., vienādās daļas, par kopējo nosacīto cenu 37 802,50 euro 

(trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti divi euro, 50 centi), ar nomaksu uz 5 gadiem. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra numurs 8076 011 0552, pirkuma nomaksas līgumus ar A.P. un H.Ž.. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.8 

Par nekustamā īpašuma Skultes iela 15a-1, Skulte, Mārupes novadā, ar kadastra  

Nr.8076 900 3626, cenas apstiprināšanu un atsavināšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa. 

Debatēs piedalās deputāti Andris  Puide, Andrejs Ence, Valdis Kārkliņš. 

 

Atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Dace Štrodaha, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis), „pret”  

nav, „atturas”  6 (Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Guntis Ruskis, 

Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atsavināt nekustamo īpašumu Skultes iela 15a-1, Skulte, Mārupes novads, kadastra 

numurs 8076 900 3626,  S.M., personas kods [...], uz nomaksu līdz 5 gadiem, par nosacīto 

cenu 14 621,00 euro. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

nekustamā īpašuma Skultes iela 15a-1, Skulte, Mārupes novads, kadastra numurs  

8076 900 3626, pirkuma nomaksas līgumu ar S.M. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.9 

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

nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 2 (Normunds 

Orleāns, Andris Puide),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodot atsavināšanai Mārupes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 

“Jaunļutas 2”, Skārduciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8048 007 

0091, sastāvošu no zemes vienības 0,1136 ha platībā ar kadastra apzīmējums 8048 007 

0091, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli E-izsoļu vietnē 

https://izsoles.ta.gov.lv/. 

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

novads, kadastra Nr. 8048 007 0091, nosacīto izsoles sākumcenu 25000,00 EUR 

(divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā. 

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Jaunļutas 2”, Skārduciems, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, kadastra Nr. 8048 007 0091, izsoles noteikumus (skat. pielikums). 

https://izsoles.ta.gov.lv/
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4. Izveidot Izsoles komisiju šādā sastāvā:   

komisijas priekšsēdētājs – izpilddirektors Kristaps Ločs; 

komisijas priekšsēdētāja vietnieks – finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima 

Levanoviča; 

komisijas loceklis – domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Valdis Kārkliņš; 

komisijas loceklis – nekustamo īpašumu pārvaldniece Iveta Ruģele; 

komisijas loceklis – jurists Dāvids Valters. 

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

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

no šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

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

izpilddirektoru Kristapu Loču. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.10 

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

Nr. 8048 004 1016, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Dāvids Valters 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamo īpašumu Pūces iela, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. 8048 004 1016, no R.K., personas kods [...], ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar R.K., personas kods [...]. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Pūces iela, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr. 8048 004 1016, pieņemšanu dāvinājumā.   

4. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt R.K., personas kods [...], uz e-

pasta adresi: ritvarsku@gmail.com.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.11 

Par nekustamā īpašuma “Saulgožu ceļš”, Mārupes pagasts, Mārupes novads,  ar kadastra 

Nr.8076 009 0283 un Nr.8076 009 0278 pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Baiba Baltiņa. 

Andris Puide uzskata, ka lēmuma konstātējošā daļa ir jāpapildina ar punktu, ka ceļš ir pieņemts 

ekspluatācijā. 

Deputāti vienojas, ka lēmuma konstatējošās daļas 5. punkts tiek papildināts ar tekstu –  

“5.    Inženierbūve nodota ekspluatācijā un reģistrēta zemesgrāmatā saskaņā ar Mārupes 

novada būvvaldes 2020.gada 28.maija paskaidrojuma rakstu inženierbūvei (lēmums) 

Nr.BIS-BV-2.5-2020-316.” 

 

Notiek deputātu balsojums par lēmuma konstatējošās daļas papildināšanu 

http://www.marupe.lv/
mailto:ritvarsku@gmail.com
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Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

lēmuma konstatējošās daļu papildināt ar 5.punktu, izsakot to sekojošā redakcijā –  

“5. Inženierbūve nodota ekspluatācijā un reģistrēta zemesgrāmatā saskaņā ar Mārupes 

novada būvvaldes 2020.gada 28.maija paskaidrojuma rakstu inženierbūvei (lēmums) 

Nr.BIS-BV-2.5-2020-316.” 

 

Tiek balsots par lēmumu kopumā -  

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamos īpašumus “Saulgožu ceļš”, ar kadastra numuriem 8076 

009 0278 un Nr.8076 009 0283, un uz zemes vienības reģistrēto māju ceļu ar kadastra 

apzīmējumu 8076 009 0165 002, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar SIA “DUNDI”, reģ. Nr. 40003714564, par nekustamo īpašumu 

pieņemšanu dāvinājumā. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai segt visus izdevumus, 

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma pieņemšanu dāvinājumā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.12 

Par Mārupes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmuma Nr.10  

“Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai” 

 (sēdes protokols Nr.15) atcelšanu daļā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1.  Atcelt Mārupes novada domes 2018.gada 28.novembra lēmuma Nr.10 “Par Mārupes 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 

centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai” (sēdes protokols Nr.15) 1.punkta 

16.apakšpunktu attiecībā uz šādu personu: 

 

Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

16. R.K. 

Ievu iela __, 

Jaunmārupē, Mārupes 

nov., LV-2166 

[...] 1313,82 
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Nr. Īpašnieks Adrese 

Iesniedzēja 

līdzfinansējums 

(EUR) 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

(EUR) 

KOPĀ [...] 1313,82 

 

2.  Atzīt par spēku zaudējušu administratīvo līgumu Nr. 2-15/1585-2018, kas noslēgts starp 

R.K., personas kods [...], Mārupes novada domi un SIA “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”.  

3.  Par pieņemto lēmumu informēt SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” un R.K.  

4.  SIA “Mārupes komunālajiem pakalpojumiem”, saskaņā ar Administratīvajā līgumā 

paredzētiem pušu savstarpējiem norēķiniem veikt atmaksu Mārupes novada pašvaldībai  

1313,82 EUR apmērā. 

5.  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā 

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā).  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.13 

Par Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu  saraksta ar noteiktām uzturēšanas 

klasēm 2022./2023. gada ziemas un vasaras sezonai apstiprināšanu 

Ziņo Dainis Zauers 

Andris Puide interesējas, kurš ir tas, kas kontrolē sniega tīrīšanas procesu atbilstoši noslēgtajam 

līgumam, kurš pieņem lēmumu par apgaismojuma ieslēgšanu, izslēgšanu. 

Andrejs Ence skaidro, ka šis lēmums nav saistīts ar ielu apgaismojumiem. 

Jautājumus uzdod deputāti Andris Puide, Jānis Kazaks. 

Skaidrojumu sniedz Pašvaldības īpašumu pārvaldes Ceļu būvinženieris Dainis Zauers. 

Andrejs Ence piebilst, ka katru gadu tiek sekots līdzi satiksmes intensitātei un pamatojoties uz to 

tiek noteiktas ielu un autoceļu uzturēšanas klases. 

Guntis Ruskis interesējas, kur uzturas ielu un autoceļu uzturēšanas tehnika, cik tālu no 

pašvaldības robežām. 

Ceļu būvinženieris Dainis Zauers informē, ka bāze ir Jūrmalā, minot, ka Mārupes novadu uztur 

3 firmas. 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu sarakstu ar noteiktām 

uzturēšanas klasēm  2022./2023. gada ziemas un vasaras sezonai (no 16.10.2022. - 

15.10.2023.),  saskaņā ar Pielikumu. 

2.  Informāciju par  pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšanas klasēm publicēt Mārupes  

novada pašvaldības mājas lapā www.marupe.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp 

. 

Nr.14 

Par siltumapgādes pakalpojumu līguma slēgšanu ar  

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” 

Ziņo Dāvids Valters. 

http://www.marupe.lv/
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Jautājumus uzdod deputāts Andris Puide. 

Skaidro domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 

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

 

1.  Uzdot  SIA “BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, sniegt siltumapgādes 

pakalpojumu Piņķos, Babītes pagastā,  Mārupes novadā.  

2. Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt līgumu par 

siltumapgādes pakalpojuma, kas ietver siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdzniecību,  

sniegšanas kārtību ar SIA “BABĪTES SILTUMS ar darbības termiņu līdz 2027.gada 

31.decembrim saskaņā ar pielikumu.  

3. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt SIA “BABĪTES SILTUMS” 

uz e-pasta adresi: info@babitessiltums.lv.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr. 15 

Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Viršu iela 21, Tīraine, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, daļas atdalīšanu  un nodošanu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā 

persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 37.panta 11.punktu, balsojumā par 

sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Atļaut veikt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam Viršu ielā 21, 

Tīrainē, Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar kad.Nr.80760080398, atdalot nepieciešamo 

zemes platību, aptuveni 1179 m2 platībā. 

2.  Līdz zemes ierīcības projekta izstrādes pabeigšanai un izmaiņu ienešanai zemesgrāmatā, 

nekustamo īpašumu Viršu ielā 21, Tīrainē, Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar 

kad.Nr.80760080398, nodot bezatlīdzības lietošanā SIA “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, ar tiesībām izvietot jaunu katlu māju uz zemesgabala 

daļas aptuveni 1179 m2 platībā. 

3.  Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un izmaiņu ienešanas zemesgrāmatā, nekustamais 

īpašums Viršu ielā 21, Tīrainē, Mārupes pagasts, Mārupes novads, ar 

kad.Nr.80760080398, neatdalītajā daļā nododams atpakaļ pašvaldībai. 

4.  Pēc zemes ierīcības projekta izstrādes un atsavināmā zemes gabala robežu noteikšanas, 

novērtēt kapitālsabiedrībā ieguldāmo mantu Komerclikumā noteiktajā kārtībā. 

5.  Atdalīto un atsavināmo nekustamā īpašuma daļu  Viršu ielā 21, Tīrainē, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, ar kad.Nr.80760080398, par noteikto vērtību nodot atsavināšanai, 

ieguldot to pašvaldības kapitālsabiedrības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes 

komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 40103111018, pamatkapitālā. 

mailto:info@babitessiltums.lv
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6.  Noteikt, ka izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi un izmaiņu reģistrēšanu 

zemesgrāmatā sedz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie 

pakalpojumi”, reģ.Nr. 40103111018. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr. 16 

Par grozījumiem SIA  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmumam KF projekta 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Mārupē 4.kārta” ietvaros paredzētā 

ūdensapgādes tīklu izbūves neattiecināmo izmaksu segšanai nosacījumos 

Ziņo Laima Levanoviča 

Debatēs iesaistās deputāti Jānis Kazaks, Ivars Punculis, Aivars Osītis. 

Aivars Osītis interesējas  par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības projektu kopumā, 

jautājot, kā notiek šī projekta realizācija, kāds tam statuss ir šobrīd un, vai ir izveidoti visi solītie 

pieslēgumi, gadījumā, ja tas tā nav, tad kādi ir iespējamie riski un, vai pašvaldībai varētu nākties 

atmaksāt daļu no ES finansējuma. 

Ivars Punculis min, ka šobrīd darbi notiek 99 procenti atbilsoši paredzētajiem pieslēgumiem. 

Andrejs Ence lūdz uz nākamā mēneša finanšu komitejas sēdi sagatavot informāciju par projekta 

realizācijas gaitu un aprēķiniem. 

Ivars Punculis sola, ka  informācija tiks sagatavota. 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis 

Lībietis), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  1 (Normunds 

Orleāns), „atturas” 3 (Andris Puide, Guntis Ruskis, Jānis Kazaks),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Atbalstīt Valsts kases un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2021.gada 10.jūnija 

Aizdevuma līguma Nr.A1/1/21/289 noteikumu grozījumu – pagarināt aizdevuma izņemšanas 

termiņu līdz 2023.gada 1.jūnijam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr. 17 

Par grozījumiem SIA  „Mārupes komunālie pakalpojumi” aizņēmuma nosacījumos 

Tīraines ciema Mārupes pagastā, Mārupes novadā katlu mājas rekonstrukcijai / jaunas 

piegādei un uzstādīšanai 

Ziņo Laima Levanoviča 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis 

Lībietis), (Ivars Punculis, kā ieinteresētā persona, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

37.panta 11.punktu, balsojumā par sagatavoto lēmumu nepiedalās), „pret”  1 (Normunds 

Orleāns), „atturas” 3 (Andris Puide, Guntis Ruskis, Jānis Kazaks),  Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 
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Atbalstīt Valsts kases un SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2022.gada 8.jūnija 

Aizdevuma līguma Nr.A1/1/22/146 nosacījumu grozījumu un pagarināt aizdevuma izņemšanas 

termiņu līdz 2023.gada 31.martam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr. 18 

Par saistošo noteikumu  Nr. 55/2022 

“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 10 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Jānis Lībietis, Ivars 

Punculis), „pret”  nav,  „atturas” 5 (Normunds Orleāns, Andris Puide, Guntis Ruskis, Aivars 

Osītis, Jānis Kazaks),  Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.55/2022  “Grozījumi 

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

„Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu”” saskaņā ar 

pielikumu.  

2.  Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā 

pēc to parakstīšanas; 

3.  Saistošos noteikumus triju dienu laikā elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

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

 

Nr.19.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Līga Kadiģe 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

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

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

“German open championships”, Štutgartē, Vācijā, no 2022.gada 9.augusta līdz 

13.augustam, paredzot, ka pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes 

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

2.  Finansiālo atbalstu piešķirt no Mārupes Sporta centra budžeta. 

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

attaisnojošu dokumentu, kas apliecina sportistes faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu K.K., 
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personas kods [...], uz A/S “Swedbank” kontu [...], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.19.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Līga Kadiģe 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1.  Piešķirt J.S., personas kods [...], finansiālu atbalstu 497,54 euro (četri simti deviņdesmit 

septiņi euro un 54 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Latvijas 

distanču slēpošanas izlases treniņnometnē un sacensībās “FIS Cross-country skiing 

competition at Olos”, Muonio, Somijā, no 2022.gada 7.novembra līdz 19.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 J.S., 

personas kods [...], likumiskajam pārstāvim (tēvam) J.S., personas kods [...], uz A/S “SEB 

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

ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.20 

Par apstrīdēšanas iesnieguma par Mārupes novada Sociālā dienesta 2022.gada 

1.septembra lēmumu Nr.L-6984 

“Par atteikumu piešķirt pabalstu daudzbērnu ģimenei” izskatīšanu 

Ziņo Līga Kadiģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Dace Štrodaha,  

Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis), „pret”  nav, 

„atturas” 7 (Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks, Guntis Ruskis, Andris 

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

 

1.  Atzīt Mārupes novada Sociālā dienesta 2022.gada 1.septembra lēmumu Nr.L-6984 par 

pamatotu un atstāt to negrozītu. 

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

rajona tiesā (Baldones ielā 1A, Rīgā). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.21 

Par finansiālu atbalstu privātajām izglītības iestādēm, kurās īsteno vispārējo izglītību un 

profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē 

Ziņo Līga Kadiģe 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Andris Puide, Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  

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

 

1. Noteikt, ka privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un 

vidējām izglītības iestādēm ir piešķirams pašvaldības atbalsts 87,00 EUR apmērā 

mēnesī  par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā. 

1. Atbalsts piemērojams:  

1.1. 1.–8. klašu un 10.–11. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 31.maijam; 

1.2. 9. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 14.jūnijam; 

1.3. 12. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 21.jūnijam. 

3. Šā lēmuma noteiktais atbalsts piemērojams no 2023.gada 1.februāra līdz turpmākam 

Mārupes novada pašvaldības domes lēmumam. 

4. No 2023.gada 1.septembra atbalstu piemēro tām privātajām izglītības iestādēm, kurās 

vispārējo izglītību un profesionālo izglītību pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē 

iegūst valsts valodā, izņēmuma gadījumos, atbilstoši Izglītības likuma 9. panta otrajā daļā 

noteiktajos gadījumos. 

5. Piešķirtais atbalsts ir izlietojams tikai pedagogu darba samaksas finansēšanai. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra 

lēmumu Nr.28 (protokols Nr.1).   

7. Izglītības pārvaldei slēgt līgumus ar privātajām pamata un vispārējās vidējās izglītības 

iestādēm saskaņā ar šo lēmumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Plkst. 11.20 tiek izsludināts domes sēdes pārtraukums 

Plkst. 11.40 domes sēde tiek turpināta. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.22.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma Mežrožu 

iela 15 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1052, Skārduciems,  

Babītes pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, 

Normunds Orleāns, Guntis Ruskis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (no sēdes telpas izgājuši 

deputāti Andris Puide un Ivars Punculis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav,  

Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
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1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Gijas Guļānes (sertifikāta Nr. AA0116), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Mežrožu iela 15, kadastra Nr.8048 007 1069, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1052, Skārduciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācij

a, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

8048 007 

1052 

Mežrožu iela 15, 

Skārduciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106768358 

Mežrožu iela 15, 

Skārduciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480071303 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

zemes 

vienība 

 

  

Mežrožu iela 17, 

Skārduciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480071302 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480071302 – 0,1236  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480071303 – 0,1235  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.22.2 

Par nekustamā īpašuma Loka ceļš 53 (kadastra Nr. 80760110317), Jaunmārupē, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1463 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, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Loka ceļš 53 (kadastra Nr. 80760110317), Jaunmārupē, 

Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1463 

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) 

Adresācij

as objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 011 1463 

Loka ceļš 53, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

104920758 

Loka ceļš 53, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 011 1916 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 
80760110317001 - - 

Loka ceļš 53, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 
80760110317002 - - 

Loka ceļš 53, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
80760110317003 - - 

Loka ceļš 53, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

ēkai 

 
80760110317004 - - 

Loka ceļš 53, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/104920758?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106928835?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/103759723?type=house
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adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Loka ceļš 53B, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 011 1917 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1916 – 0,2048 ha  platībā, 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1917 – 0,1418 ha  platībā, 

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

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.22.3 

Par nekustamā īpašuma “Pīlādži” (kadastra Nr. 8048 001 0031), Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0031 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, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pīlādži” (kadastra Nr.80480010031), Mežārēs, Babītes 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0031 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) 

Adresācij

as objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

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 

maiņa 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 001 0031 

“Pīlādži”, 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

103049003 

Strupu ceļš 40 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 001 1220 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 
- - - 

Strupu ceļš 38 

Mežāres, 
8048 001 1221 

Projektā 

zemes 

https://www.kadastrs.lv/varis/103049003?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
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zemes 

vienība 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

- 
- - 

Strupu ceļš 36 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 001 1222 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

- 
- - 

Strupu ceļš 34 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 001 1223 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

- 
- - 

Strupu ceļš 32 

Mežāres, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

8048 001 1224 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1220 – 0,1530 ha  platībā, 

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

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1221 – 0,1440 ha  platībā, 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1222 – 0,1400 ha  platībā, 

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

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1223 – 0,1320 ha  platībā, 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8048 001 1224 – 0,1200 ha  platībā, 

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

8. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.22.4 

Par nekustamā īpašuma “Zantes” (kadastra Nr. 8088 002 0042), Pavasaros, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0042 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, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Zantes” (kadastra Nr.80880020042), Pavasaros, Salas 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0042 zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
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Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, maiņa, 
tai skaitā adreses 

pieraksta formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 
objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība un 
telpu grupa) 

Adresācijas objekta un, 
ja nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 
apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 

ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 

klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 
jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 
ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 
apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8088 002 0042 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

104514251 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088 002 0132 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 
 

8088 002 0042 001 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

104514251 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 
Projektā zemes 
vienība “Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 
 

8088 002 0042 002 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

104514251 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 
Projektā zemes 
vienība “Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
8088 002 0042 003 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

104514251 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 
Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

esošās adreses 

saglabāšana 

ēkai 

 
8088 002 0042 004 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

104514251 

“Zantes”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 
Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses piešķiršanu 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 
 

- - - 

“Mežabumbieri”, 

Pavasari, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088 002 0133 
Projektā zemes 
vienība “Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0132 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) - 0,3162 ha platībā, 

un neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0600) – 2,7988 ha platībā. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8088 002 0133– 0,2500 ha  platībā, 

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

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.22.5 

Par nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” (kadastra Nr. 80760020007), 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  

8076 002 0086 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses /nosaukuma piešķiršanu 

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104514251?type=house
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Atklāti balsojot ar 14  balsīm „par” (Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Dace 

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Starptautiskā lidosta “Rīga””, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra numurs 8076 002 0007),  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu  

8076 002 0086 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var 

mainīties pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Zemes ierīcības projekts ir īstenojams par daļām. 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” piešķirt adresi: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mazā Gramzdas 

iela 6, Lidosta 

“Rīga” Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 002 0096 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2”ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0097 – 0,1200 ha platībā, 

nosaukumu “Projektētā dzelzceļa josla K”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

5. Piešķirt zemes vienībai “Nr.3”ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0098 – 0,1300 ha platībā, 

nosaukumu “Mazā Gramzdas iela”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

6. Piešķirt zemes vienībai “Nr.8”ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0103 – 0,0024 ha platībā, 

nosaukumu “Projektētā dzelzceļa josla L”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

7. Piešķirt zemes vienībai “Nr.9”ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0104 – 0,0400 ha platībā, 

nosaukumu “Projektētā dzelzceļa josla M”, Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads. 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0096 – 0,2400 ha  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lidlauku apbūve (kods 1102). 

9. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0097– 0,1200 ha  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

10. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0098– 0,1300 ha  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 002 0103– 0,0024 ha  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

https://www.kadastrs.lv/varis/104920758?type=house
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12. Noteikt zemes vienībai “Nr.9” ar kadastra apzīmējumu 8076 002 0104– 0,0400 ha  platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā  (kods 1101). 

13. Paliekošajai zemes vienībai atstāt spēkā esošo nosaukumu “Starptautiskā lidosta “Rīga””, 

Lidosta “Rīga”, Mārupes pagasts, Mārupes novads un noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus: 

13.1. komercdarbības objektu apbūve ( kods 0801) – 2,7058 ha platībā; 

13.2. izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) – 1,3838 ha platībā; 

13.3. rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001) – 6,8091ha platībā; 

13.4. noliktavu apbūve (kods 1002) – 8,5109 ha platībā; 

13.5. lidlauka apbūve (kods 1102) – 366,2634 ha platībā; 

13.6.  dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (kods 1103) – 148,1522 

ha platībā; 

13.7.  atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105) – 0,2506 ha platībā; 

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

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

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve ( kods 1201) – 2,4231 ha platībā. 

14. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.23.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 004 1493 Dzelmes ielā 2, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Dzelmes ielā 2, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1545, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1493, 0,1519 

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 pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.23.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 004 1492 Dzelmes ielā 4, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Dzelmes ielā 4, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1546, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1492, 0,1459 

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 pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
 

Nr.23.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 006 0142 “Akācijas 5”, Mārupes pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Akācijas-5”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 

8076 006 0142, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0142, 3,6 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz lidlauku apbūve (kods 1102). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 
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Nr.23.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 006 0043 “Kargo”, Mārupe, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

0043, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0043, 4,25 ha platībā, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.24 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 003 1210 un adreses piešķiršanu Kolkas ielā 4, Piņķos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

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

kadastra Nr. 8048 003 1222, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1210, 0,0701 

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

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāci

jas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita informācija 

(saskaņā ar 

Būvatļauju)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106623564 

Kolkas iela 4, Piņķi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048003121

0003 

dzīvojamās 

mājas 

jaunbūve 

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.25.1 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Zvārtes”, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības daļai 0,0025 ha platībā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Zvārtes”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr.8076 006 0248, zemes vienības daļai, 0,0025 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

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

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

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201). 

2. Noteikt nekustamā īpašuma “Zvārtes”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr.8076 006 0248, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 006 0248 nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus: 

2.1. komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) – 0,8623 ha platībā. 

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

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

ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve (kods 1201) – 0,0025 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). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
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Nr.25.2 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Veldres-1”, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļai ar  

kadastra apzīmējumu 8076 011 0223 8001 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Veldres-1”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. 8076 011 0223, zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0223 8001 – 

39,71 platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zemes, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). 

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). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.26.1 

Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Unguri - B”, 

kadastra Nr. 8076 003 0843, detālplānojuma teritorijā, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 
 

1. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pilsētas teritorijā jaunu ielu, piešķirot nosaukumu 

Unguru iela (no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80760060158 pa Detālplānojumā 

projektēto zemes vienību “Nr.18”, līdz posmam pie Lielās un Jaunburtnieku ielu 

krustojuma (pa zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80760031159 un 80760030843) 

0,392 km garumā un 12 m platumā, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu. 

2. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pilsētas  teritorijā jaunu ielu, piešķirot nosaukumu 

Mazā Unguru iela (no Unguru ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760032082) 0,070 km garumā un 12 m platumā, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumu. 

3. Atļaut no nekustamā īpašuma “Unguri - B”, kadastra Nr. 8076 003 0843, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8076 003 0843 atdalīt Detālplānojumā projektētās zemes vienības, 

piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, saskaņā ar lēmuma 2.pielikumu 

Nr.2: 
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Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresā

cijas 

objekta 

un, ja 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Adresā

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresāc

ijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifik

atorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir:  

 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 10, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032234 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 12, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032235 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 14, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032236 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 16, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032237 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.4” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 18, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032238 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 20, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032250 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.17” 

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) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 11, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032246 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.13” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 13, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032245 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.12” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 15, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032244 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.11” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 17, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032243 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.10” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 19, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032239 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr. 6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Mazā Unguru iela 2, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032242 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.9” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Mazā Unguru iela 1, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032249 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.16” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

4. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.18, platība – 0,3364 ha, kadastra 

apzīmējums 80760032251, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

5. Atlikušajai zemes vienībai saglabāt adresi “Unguri B”, Mārupe, Mārupes novads un daļā, 

0,2193 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 

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

daļai (cik tiks noteikta platība pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas) noteikt 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(0600). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

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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Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lp. 

 

Nr.26.2 

Par ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Irmas”, kadastra 

Nr. 8048 004 0079, detālplānojuma teritorijā, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Spilves ciema teritorijā jaunu ielu piešķirot 

nosaukumu Irmas iela (no ceļa gar Hapaka grāvi C60 (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8048 004 0706) pa detālplānojumā projektētās zemes vienības “Nr.11” daļu, 

līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040528, adrese: Zvanu iela 9, Spilve, 

Babītes pagasts, Mārupes novads) 0,335 km garumā un 12 m platumā, saskaņā ar lēmuma 

Pielikumu. 

2. Atļaut no nekustamā īpašuma “Irmas”, kadastra Nr. 8048 004 0079, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 004 0079 atdalīt detālplānojumā projektētās zemes vienības, 

piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, saskaņā ar lēmuma Pielikumu: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepie-

ciešams, 

ar to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adresācija

s objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifikato

rā, 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 

 

 

 

 

 

 

 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 2, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041531 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 4, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041532 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 6, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041533 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 8, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041534 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.4” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 10, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041535 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 12, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041536 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 14, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041537 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.7” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 16, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041538 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.8” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 18, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041539 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.9” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Irmas iela 20, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041540 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.10” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

likvidēšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048 

004 

0079 

“Irmas”, 

Spilve, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

1030454

30 

  

 

 

3. Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.11, platība – 0,4658 ha, kadastra 

apzīmējums 8048 004 1541, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa 

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

4. Piešķirt Detālplānojumā projektētajai zemes vienībai Nr.12, platība – 0,0228 ha, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1542, nosaukumu “Hapaka ceļš”, noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījumu joslā (1101). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

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]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lp. 
 

Nr.26.3 

Par Kraukļu ielas nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Kraukļi”, kadastra Nr. 8048 008 0546, detālplānojuma teritorijā, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Vīkuļu ciema teritorijā jaunu ielu, piešķirot 

nosaukumu Kraukļu iela (posmā no Vīkuļu ceļa līdz Ceriņu ielai) 0,4 km garumā un 12 m 

platumā sarkanajās līnijās, saskaņā ar lēmuma pielikumu. 

2. Piešķirt 2020.gada 22.jūlijā  apstiprinātajam nekustamā īpašuma “Kraukļi”, Vīkuļos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80480080546) detālplānojuma teritorijā 

plānotajām zemes vienībām  adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķir-

šana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizē-

šana, 

likvidē-

šana vai 

esošās 

adreses 

saglabā-

šana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecie-

šams, ar 

to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifika-

torā, ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepiecie-

šams, ar 

to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

Nekustamā 

īpašuma 

lietošanas mērķi 

1 2 3 4 5 6 7 8  

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

- - - 

Kraukļu iela 21, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - 

Kraukļu iela 19, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.7” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 



35 

 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

- - - 

Kraukļu iela 17, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.8” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

- - - 

Kraukļu iela 15, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.9” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

- - - 

Kraukļu iela 13, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.10” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

 

- - - 

Kraukļu iela 11, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.11” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 9, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.12” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 7, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.13” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 5, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.14” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 3, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.15” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 1, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.16” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 2, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.17” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 4, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.18” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 6, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.19” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 8, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.20” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 10, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.21” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 
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adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 12, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.22” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 14, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.23” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 16, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.24” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršan

a 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

- - - Kraukļu iela 2A, 

Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.35” 

Ar maģistrālajām 

elektropārvades 

un sakaru līnijām 

un 

maģistrālajiem 

naftas, naftas 

produktu, 

ķīmisko 

produktu, gāzes 

un ūdens 

cauruļvadiem 

saistīto būvju, 

ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju 

apbūve (kods 

1201) 

atstāt 

spēkā 

esošo 

adresi 

apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 

80480080

644 

Kraukļi

, 

Vīkuļi, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupe

s 

novads 

 

106806650 

 

Kraukļi, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

 

 

 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.34” 

Ar maģistrālajām 

elektropārvades 

un sakaru līnijām 

un 

maģistrālajiem 

naftas, naftas 

produktu, 

ķīmisko 

produktu, gāzes 

un ūdens 

cauruļvadiem 

saistīto būvju, 

ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu 

attīrīšanas būvju 

apbūve (kods 

1201) 

3. Piešķirt plānotajai zemes vienībai “Nr.33” – 0,5035 ha platībā, nosaukumu Kraukļu iela, 

Vīkuļi, Babītes pagasts, Mārupes novads un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi  – 

zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101). 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

https://www.kadastrs.lv/varis/106806650?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106806650?type=house
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Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trim) lp. 

 

Nr.27 

Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Ezerlejnieki”, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8048 008 0043) detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt grozījumus detālplānojuma izstrādes darba uzdevumā Nr.1/3-6/22-2021, 

izslēdzot darba uzdevuma 3.8 punktu.  

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

iesnieguma iesniedzējiem. 

3. 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.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.28 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Meža Rozes” 

kadastra Nr.8048 007 1231, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Meža Rozes” kadastra  

Nr.8048 007 1231, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 1/3-6/23-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma “Meža Rozes” kadastra  

Nr.8048 007 1231, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai 8,6220 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 nekustamā īpašuma “Meža Rozes” kadastra Nr. 8048 007 1231, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai paziņojumu un 

pieņemto lēmumu ievietot Mārupes novada mājas lapā  www.marupe.lv , Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā un Mārupes novada pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Mārupes vēstis”. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/
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6. Uzdot Mārupes novada pašvaldības  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.29 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Rūtiņas”, kadastra 

Nr.80760070279, zemes vienībai Brūkleņu iela 118, Mārupē,  Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Rūtiņas”, kadastra Nr.80760070279, 

zemes vienībai Brūkleņu iela 118, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra apzīmējumu 

80760070279, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijai.  

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr. 1/3-6/21-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši zemes vienības Brūkleņu iela 118, Mārupē, Mārupes 

novadā, ar kadastra apzīmējumu 80760070279, teritorijai 1,55 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju 

Svetlanu Buraku.  

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

finansēšanu ar zemes vienības Brūkleņu iela 118, Mārupē, Mārupes novadā, ar kadastra 

apzīmējumu 8076 007 0279, īpašniekiem, saskaņā ar pielikumu. 

5. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.30 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma Rožu iela 49, Mārupē,  

Mārupes novadā (kadastra Nr.80760070591), teritorijai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma Rožu iela 49, Mārupe, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 007 0591), teritorijai. 

2. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/24-2022 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamā īpašuma Rožu iela 49, Mārupe, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 007 0591) teritorijai, 4,6200 ha platībā. 

3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības un plānošanas nodaļas 

Teritorijas plānotāju Andu Sprūdi.  

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

finansēšanu ar nekustamā Rožu iela 49, Mārupe, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 007 

0591) īpašnieku, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

detālplānojuma ierosinātājiem elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

6. Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par 

detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ievietošanu Mārupes novada pašvaldības tīmekļa 

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

pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.31 

Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 „Par 

detālplānojuma nekustamā īpašuma “Pumpas”, 1.zemes gabala daļai, kad.  

Nr. 8048 001 0005 apstiprināšanu” atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu Skaņu iela 2, 

kadastra Nr.8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr.56/2022 „Par 

Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.34 „Par 

detālplānojuma nekustamā īpašuma “Pumpas”, 1.zemes gabala daļai, kadastra  

Nr. 8048 001 0005 apstiprināšanu” atcelšanu daļā par nekustamo īpašumu Skaņu iela 2, 

kadastra Nr. 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā” saskaņā ar 

pielikumu. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lp. 

 

Nr.32 

Par nekustamo īpašumu Zieduklēpju iela 8, kadastra Nr. 8076 003 1337, un Doņu iela 16, 

kadastra Nr. 8076 003 0007, Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā spēkā esošā 

detālplānojuma daļas īstenošanas kārtību 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

http://www.marupe.lv/
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1. Atļaut ar Mārupes pagasta padomes 2001.gada 9.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 

“Par Mārupes pagasta teritorijas daļas starp K.Ulmaņa gatvi Upesgrīvas, Kantora, 

Plieņciema ielām un lidostas pievedceļu detālā plānojuma apstiprināšanu” apstiprinātā 

detālplānojuma īstenošanu daļā par nekustamajiem īpašumiem Zieduklēpju iela 8, kadastra 

Nr. 8076 003 1337, un Doņu iela 16, kadastra Nr. 8076 003 0007, Mārupē, Mārupes novadā, 

saskaņā ar administratīvo līgumu par detālplānojuma daļas īstenošanas kārtību 

(administratīvā līguma projekts lēmuma 1.pielikumā), kas paredz šādus būtiskos 

noteikumus Detālplānojuma daļas īstenošanai:   

1.1. Zemes ierīcības projekta izstrādi uzsāk 1 (viena) gada laikā no Līguma savstarpējas 

parakstīšanas brīža.  

1.2. Izstrādājot Zemes ierīcības projektu, īpašumu sadalei piemērojama prasība zemes 

vienības minimālajai platībai 0,2500 ha, kas atbilst Mārupes novada teritorijas 

plānojuma 2024.-2036.gadam izstrādes ietvaros paredzētajam regulējumam 

funkcionālajā zonējumā  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (kas pēc būtības 

atbilst Detālplānojuma daļas apbūves iecerei). 

1.3. Ielu (ar šķembu segumu) un ārējo inženierkomunikāciju būvniecību uzsāk 2 (divu) 

gadu laikā no Līguma savstarpējas parakstīšanas brīža.  

1.4. Meliorācijas sistēmas pārkārtošanas projekts ir izstrādājams pirms vai vienlaikus ar 

ielu izbūves būvprojekta izstrādi, paredzot vienotu risinājumu Detālplānojuma daļas 

teritorijai kopumā. 

1.5. Zemes vienību sadale un ēku būvniecība var tikt uzsākta tikai pēc ielas izbūves 

vismaz ar šķembu segumu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu, un ārējo 

elektroapgādes tīklu, centralizēto ūdensapgādes un kanalizāciju tīklu izbūves un 

pievienojuma Mārupes novada kopējai centralizētajai sistēmai, ko apliecina 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādītie akti par attiecīgo būvju un 

inženierkomunikāciju pieņemšanu ekspluatācijā.  

1.6.  Zemes vienību sadale var tikt veikta vienlaikus vai pakāpeniski pie nosacījuma, ka 

ielas un inženierkomunikācijas tiek izbūvētas un nodotas ekspluatācijā pa kārtām un 

ir nodrošināta piekļuve un inženierkomunikāciju pieslēgums konkrētajai zemes 

vienībai (zemes vienību B un E nodalīšana pēc ielas izbūves zemes vienībā Nr.3, 

zemes vienību A, C, D un F nodalīšana pēc ielas izbūves zemes vienībā Nr.1).  

1.7. Teritorijas apbūvi uzsāk 4 (četru) gadu laikā no Līguma savstarpējas parakstīšanas 

brīža;  

1.8. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pieņemšana ekspluatācijā ir pieļaujama tikai pie 

nosacījuma, ja piekļuve no pašvaldības Daibes ielas līdz konkrētajai apbūves zemes 

vienībai ir nodrošināta pa publiski lietojamu ielu, kas izbūvēta un nodota 

ekspluatācijā ar cieto segumu un izbūvētu ielas labiekārtojumu (ietves un 

apgaismojums). 

1.9. Detālplānojums uzskatāms par īstenotu pēc plānotās apbūves, ielu un galveno 

inženierkomunikāciju (elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli) 

nodošanas ekspluatācijā un labiekārtojuma izveides. 

1.10. Pēc ielu izbūves zemes vienībās Nr.1., Nr.2 un Nr.3 vismaz ar šķembu segumu un 

nodošanas ekspluatācijā, Detālplānojuma īstenotājiem un nākamiem Detālplānojuma 

teritorijas īpašniekiem, jānodrošina to publiska pieejamība un koplietošanas funkcija. 

Pēc ielas pilnīgas izbūves tā var tikt atsavināta par labu Mārupes novada pašvaldībai 

par to atsevišķi vienojoties, ja ielas posmam ir nodrošināts pievienojums pašvaldības 

(pašvaldības nozīmes) ielu vienotajam  tīklam.  

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamo īpašumu 

Zieduklēpju iela 8, kadastra Nr. 8076 003 1337, un Doņu iela 16, kadastra Nr. 8076 003 
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0007, Mārupē, Mārupes novadā, īpašnieku administratīvo līgumu par detālplānojuma daļas 

īstenošanas kārtību, saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

piecu darba dienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai – riga@vzd.gov.lv,  īpašniekam un tā pilnvarotajai personai. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai pieņemto lēmumu 

piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

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

paziņojumu par lēmumu Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes 

Vēstis”.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 

 

Nr.33 

Par servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads un servitūta līguma slēgšanu  

ar SIA “Sabiedrība Mārupe” 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis 

Ruskis, Uģis Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Nodibināt ceļa servitūtu kalpojošā nekustamā īpašumā Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 011 0697, 6 metru platumā un 340 

metru garumā, par labu valdošajam nekustamajam īpašumam Īvju iela 5, Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8076 011 1691 (skatīt grafisko 

pielikumu Nr.1). 

2. Slēgt ar SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģ.Nr.40103045371, servitūta līgumu (Pielikums 

Nr.2), par labu valdošajam nekustamajam īpašumam Īvju iela 5, Jaunmārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8076 011 1691, nosakot, ka izdevumus, kas 

saistīti ar servitūta līguma slēgšanu un tā nostiprināšanu zemesgrāmatā sedz pašvaldība. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lp. 
 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti: 

 

Nr.34 

Par Mārtiņa Bojāra iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Andrejs Ence  

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot Mārtiņu Bojāru, personas kods [...], no Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja pirmā vietnieka amata ar 2022.gada 28.decembri.  

mailto:riga@vzd.gov.lv
http://www.marupe.lv/
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2. Izmaksāt Mārtiņam Bojāram kompensāciju par neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma 

9,785 dienām (nostrādātais laika periods 02.07.2022. līdz 28.12.2022.). 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.35 

Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.jūlijā apstiprinātajos 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 

“Mārupes novada pašvaldības nolikums” 

 

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

Nr.36 

Par Centrālās administrācijas kompetenci un nolikuma apstiprināšanu 

 

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

 

Nr.37 

Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu 

 

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

 

Nr.38 

Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora atbrīvošanu no amata  

Ziņo Andrejs Ence 

 

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

Štrodaha,  Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret”  nav, „atturas” 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Atbrīvot Kristapu Loču, personas kods [...], no Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektora amata ar 2023.gada 31.janvāri.  

2.  Lēmums nodots izpildei Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 

 

Nr.39 

Par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 

Andreja Ences iesnieguma izskatīšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Nikolajs Antipenko, Ilze Bērziņa, Dace Štrodaha,  Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Andris Puide, Guntis Ruskis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, 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: 
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1. Atļaut Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem papildus 

pašvaldības domes priekšsēdētāja amata pienākumiem pildīt Rīgas plānošanas reģiona 

Attīstības padomes pārstāvja amatu Lielupes upju baseina apgabala konsultatīvajā 

padomē.  

2. Lēmuma norakstu nosūtīt Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomei.  

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lpp. 
 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.12.00 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:  /paraksts/    Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre     /paraksts/              Ilona Pelša 

                                                                       

 

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2022.gada 4.janvārī. 
 
 

 
 


