
 
 

 
DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.2 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                    2023.gada 25.janvārī 

 

Domes sēde sasaukta plkst.10:00, 

atklāta plkst.10:00 

 

Domes sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, 

Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, 

Andris Puide  

 

Domes sēdē nepiedalās deputāti: Oļegs Sorokins (atrodas ārvalstī), Jānis Lībietis (veselības 

stāvokļa dēļ). 

 

Domes sēdē piedalās: 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levanoviča, 

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, 

Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

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

Juristi: Linda Liepiņa, Baiba Baltiņa, 

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

Pašvaldības Īpašumu pārvaldes atkritumu apsaimniekošanas speciāliste Ziedīte Lapiņa, 

Ekonomiste Santa Rutkovska, 

Mārupes pamatskolas direktora p.i. Kristaps Purviņš, 

Sociālā dienesta vadītāja p.i. Ināra Ļebedeka. 

 

Domes sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Kristīne Štrāla. 

 

Sēdes vadītājs ierosina izslēgt no sēdes darba kārtības 22.punktu “Par saistošo noteikumu “Par 

pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” apstiprināšanu”, sakarā ar to, ka ir 

radušies vairāki jautājumi, kuri šobrīd nav skaidri. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 



 
 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), „pret” nav, „atturas” 1 (Guntis Ruskis), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

Izslēgt no sēdes darba kārtības 22.punktu “Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības 

atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” apstiprināšanu”. 

 

Darba kārtība: 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

1. Par Mārupes pamatskolas direktora iecelšanu amatā. 

2. Par Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā.  

3. Par vienošanos noslēgšanu ar SIA “Getliņi EKO”  par reģiona atkritumu 

apsaimniekošanas plāna izstrādāšanu. 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

4. Par Mārupes novada pašvaldības kārtības, kādā apstiprina pašvaldības darbībai 

nepieciešamos budžeta izdevumus 2023.gadā, apstiprināšanu.  

5. Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 28.decembra lēmuma Nr.10 “Par 

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

Nr. 8048 004 1016, pieņemšanu dāvinājumā” atcelšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8076 003 0812, daļas aptuveni 0,1464 ha platībā pieņemšanu dāvinājumā un 

nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 

003 0813, daļas aptuveni 0,2093 ha platībā maiņu pret nekustamā īpašuma 

“Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-Vecinkas”, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 003 0504, daļu aptuveni 0,0932 ha platībā. 

7. Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidei 

virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve)” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

8. Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidei 

virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

9. Par iepirkuma “Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publisko ielu 

apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojumu” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

10. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2023.gadā (janvāris-augusts). 

11. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar 

privātām izglītības iestādēm 2023.gadā pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanai. 

12. Par Mārupes novada Tīraines ciema elektroapgādi. 

13. Par Mārupes novada Skultes ciema elektroapgādi. 

14. Par ielu apgaismojuma pieņemšanu dāvinājumā.  

15. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 78, Vētras, Mārupes novada, kadastra Nr.8076 012 

0888, zemes vienības “Rožu iela”, kad.Nr.8076 012 0890, un “zemes vienības “Rožu 

iela”, kad.Nr.8076 012 0890, pieņemšanu dāvinājumā. 

16. Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2023. – 2025. gadam, apstiprināšanu.  

17. Par Mārupes novada pašvaldības atsevišķu autonomo funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamajām investīcijām un iepirkumu organizēšanu tehniskā budžeta 

apstākļos 2023. gadā.  



 
 

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

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

sarakstu apstiprināšanu.  
19. Par Babītes novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa lēmuma “Par mobilo 

tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu. 

20. Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un citu vēlētu amatpersonu 

atlīdzības sistēmu. 

 

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

21. Par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā un Mārupes novada 

pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem 2023.gadā.  

22. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes 

novadā” apstiprināšanu. IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

23. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (2 gab.). 

24. Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

25. Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu 

no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” apstiprināšanu. 

26. Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma 

sniegšanas cenrāža apstiprināšanu citām pašvaldībām.  

27. Par Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa reorganizāciju par 

pašvaldības interešu izglītības iestādēm. 

28. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 2/2023 “Mārupes 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas 

kārtība” apstiprināšanu. 

29. Par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšanu divos 

posmos Mārupes novada administratīvajā teritorijā. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

30. Par Lokmaliņas ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

31. Par ielu nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Jaunušas”, kadastra Nr. 8048 004 0218, detālplānojuma teritorijā, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā.  

32. Par zemes vienību Mežezera ielā 4, 6, 8, 10,12, un Mežezera iela 3, 5, 7, 9, 11, 13, un 

Mežezera iela 14,16, Dzilnuciems,  Babītes pagastā, Mārupes novadā, apvienošanu, 

adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

33. Par adrešu/nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu. (2 gab.). 

34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu (5 gab.). 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Viršu ielā 13 un 

Viršu ielā 15 zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu (3 gab.). 

37. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.  

38. Par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai 



 
 

39. Par nekustamā īpašuma „Graudi” (kadastra Nr.8048 003 0359) un Turaidas iela 

(kadastra Nr.8048 003 1166), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

40. Par nekustamā īpašuma “Anniņas” (kadastra Nr. 8048 007 0253) un Sniegu iela 22 

(kadastra Nr.8048 007 0789),  Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

41. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs 

Nr. 80760071150), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

42. Par nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs 

Nr. 80760030092), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

43. Par lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, Priedaines 

iela 4, Piejūras iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, Piejūras iela 4 un Piejūras iela 

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā teritoriju, apstiprināšanu un Saistošo 

noteikumu Nr. 2/2023  izdošanu. 

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

(kadastra Nr.8076 012 0736) detālplānojuma apstiprināšanu. 

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

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

Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

 

Deputātu balsojums par sēdes darba kārtību. 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti  

 
 

Nr.1 

Par Mārupes pamatskolas direktora iecelšanu amatā 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Iecelt Kristapu Purviņu Mārupes pamatskolas direktora amatā ar 2023.gada 1.februāri. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Kristapu Purviņu par 

Mārupes pamatskolas direktora amata pienākumu pildīšanu. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 



 
 

Nr.2 

Par Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā  

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Iecelt Ināru Ļebedeku Mārupes novada Sociālā dienesta vadītājas amatā ar 2023.gada 

1.februāri. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram noslēgt darba līgumu ar Ināru Ļebedeku par Sociālā 

dienesta vadītāja amata pienākumu pildīšanu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 
 

 

Nr.3 

Par vienošanos noslēgšanu ar SIA “Getliņi EKO”  par reģiona atkritumu 

apsaimniekošanas plāna izstrādāšanu 

Ziņo Ziedīte Lapiņa 

N.Orleāns norāda, ka projekta izstrādi veic bez atlīdzības, bet tālāk teikts, ka ir iekļauts tarifā. 

Z.Lapiņa paskaidro, ka  pašvaldībām nebūs jāmaksā rēķins, tas būs iekļauts tarifā. Viens cents 

uz iedzīvotāju. Izmaksas būtiski neietekmēs. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko), „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Slēgt vienošanos pie 2010.gada 10.februārī Mārupes novada pašvaldības un sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja SIA “Getliņi EKO” savstarpēji noslēgtā līguma Nr.5-25/23-2010 

par pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” par 

reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādāšanu (1.pielikums). 

2. Slēgt vienošanos pie 2010.gada 22.novembrī Babītes novada pašvaldības un sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēja SIA “Getliņi EKO” savstarpēji noslēgtā līguma Nr.569 par 

pakalpojumu sniegšanu sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā “Getliņi” par reģiona 

atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādāšanu (2.pielikums). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei Ilzei Krēmerei parakstīt 

sagatavotās vienošanās pie līgumiem par reģiona atkritumu apsaimniekošanas plāna 

izstrādāšanu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (lapām) lapas. 

 

 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 



 
 

Nr.4 

Par Mārupes novada pašvaldības kārtības, kādā apstiprina pašvaldības darbībai 

nepieciešamos budžeta izdevumus 2023.gadā, apstiprināšanu 

Ziņo Laima Levanoviča 

A.Puide interesējas, vai ir jāsteidzas ar šī pagaidu budžeta apstiprināšanu? 

L.Levanoviča paskaidro, ka likums nosaka, ka ir jābūt pašvaldības kārtībai. Un šī ir tā kārtība. 

Budžetā ir ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas daļa. Kārtībā ir tikai izdevumu daļa. 

N.Orleāns jautā, kurā vietā būs apkures kaltla maiņa? 

A.Ence paskaidro, ka ir paredzēta nauda, lai to var izdarīt. 

N.Orleāns interesējas, kas nobrauc tik daudz degvielu, ka paredzēta tik liela summa? 

V.Kārkliņš paskaidro, ka summa ir par visu kopā -  pašvaldības īpašumu pārvalde, policija, 

iestādes.  

L.Levanoviča papildina, ka ir 60 transporta līdzekļi, kuriem maksājam par degvielu un tad ir 

patapinājuma līgumi. 

N.Orleāns lūdz uz nākošo komiteju sagatavot sarakstu, kam ir pašvaldības auto. 

A.Ence norāda, ka šāds saraksts ir, kur uzskaitītas visas mašīnas, kas ir pašvaldības īpašumā 

un kas ir patapinājumā. 

A.Osītis papildina, ka redzams, ka plānots iegādāties servera ietilpību un jautā, vai nevajag 

domāt par to, ka datus izvietojam datu centros un izmantojam šādu pakalpojumu? 

V.Kārkliņš paskaidro, ka ir iedots darba uzdevums vairāk virzīties uz datu centru. Esam 

paredzējuši so naudu, ja nu kas notiek, bet mēs virzamies uz datu centru. Tas viss sasaistās 

kopā ar iespējamo novadnieka karti.  

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, 

Ira Dūduma, Nikolajs Antipenko), „pret”  2 (Andris Puide, Guntis Ruskis), „atturas” 4 

(Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Jānis Kazaks), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības kārtību, kādā apstiprina pašvaldības darbībai 

nepieciešamos budžeta izdevumus Valsts pagaidu budžeta apstākļos 2023.gadā, saskaņā 

ar pielikumu.  

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības izdevumus 2023.gadam 67 427 930 EUR 

apmērā, saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 29 (divdesmit deviņām) lapām. 

 

 

Nr.5 

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 28.decembra lēmuma Nr.10 “Par 

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

8048 004 1016, pieņemšanu dāvinājumā” atcelšanu 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 



 
 

1. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 28.decembra lēmumu Nr.10 

(protokols Nr.25) “Par nekustamā īpašuma Pūces iela, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes 

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

2. Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt adresātam – R.K., personas 

kods [..], uz e-pasta adresi: [..]. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 
 

Nr.6 

Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.8076 003 0812, daļas aptuveni 0,1464 ha platībā pieņemšanu dāvinājumā un 

nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 

0813, daļas aptuveni 0,2093 ha platībā maiņu pret nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš 

C-19 Ainavas-Vaļenieki-Vecinkas”, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0504, daļu 

aptuveni 0,0932 ha platībā 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 003 0812, daļas aptuveni 0,1464 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas 

darbus), pieņemšanu dāvinājumā no Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Plieņciema 11”, 

reģistrācijas Nr.4000355207, ar mērķi izmantot to pašvaldības infrastruktūras 

izveidošanai un uzturēšanai. 

2. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-

Vecinkas”, Mārupes pagasts, kadastra Nr.8076 003 0504, zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 1378 daļas aptuveni 0,0932 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas 

darbus) maiņu pret J.B., personas kods [..], un V.B., personas kods [..], piederošo 

nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 

0813, daļas aptuveni 0,2093 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izstrādājot zemes 

ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus).  

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu novērtēšanas komisijai noteikt 

atsavināmo nekustamo īpašumu - “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-Vecinkas”, 

Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0504 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8076 003 1378 daļas aptuveni 0,0932 ha platībā, Plieņciema iela 11, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8076 003 0813 daļas aptuveni 0,1464 ha platībā un Plieņciema iela 13, Mārupe, Mārupes 

novads, kadastra Nr.8076 003 0813, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 

0813 daļas aptuveni 0,2093 ha platībā vērtību, vienošanās projektā paredzētajā kārtībā un 

secībā pēc vienošanās noslēgšanas. 

4. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamo īpašumu - Plieņciema iela 11, Mārupē, 

Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, daļai aptuveni 0,1464 ha platībā, 

Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0813, daļai aptuveni 

0,2093 ha platībā, “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-Vecinkas”, Mārupes 

pagasts, kadastra Nr.8076 003 0504, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 



 
 

1378 daļas aptuveni 0,0932 ha platībā daļu atdalīšanai, vienošanās projektā paredzētajā 

kārtībā un secībā pēc vienošanās noslēgšanas. 

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

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 003 0812, daļas aptuveni 0,1464 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas 

darbus) pieņemšanu dāvinājumā, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta 

izstrādi, zemes robežu plānu izstrādi un vērtības noteikšanu. 

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

kas radīsies saistībā ar nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes novadā, 

kadastra Nr.8076 003 0813, daļas aptuveni 0,2093 ha platībā (vairāk vai mazāk, cik 

izrādīsies izstrādājot zemes ierīcības projektu un veicot zemes kadastrālās uzmērīšanas 

darbus) maiņu, tai skaitā segt izdevumus par zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes 

robežu plānu izstrādi un vērtības noteikšanu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 7 (septiņām) lapām. 

 

 

Nr.7 

Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidei 

virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve)” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

A.Puide interesējas, vai šobrīd varam to atļauties pie pagaidu budzeta apstākļiem? 

I.Krēmere norāda, ka šī nav jauna iniciatīva, tas ir nostiprināts jau pagājušā gadā. 

A.Puide papildina, ka tas tomēr ir jauns projekts, nevis nepieciešamie izdevumi. 

A.Ence norāda, ja bijis pagājušajā gadā apstiprināts, tad tas vairs neskaitās, kā pilnīgi jauns. 

A.Puide vērš uzmanību, ja ir pagaidu budžets, tad jāuztur pašvaldība pie dzīvības. 

A.Ence norāda, ka šobrīd tiek apstiprināta komisija, lai var izsludināt iepirkumu, jo tās ir 

Eiropas naudas. Lai ātrāk iet uz priekšu. 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkumu “Būvprojekta 

izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidei virzienā (V8) Rīga (pilsētas 

robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve)”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Ilze Krēmere 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks: 
Uldis Bārdulis 

komisijas locekļi: 

 

Māris Grēniņš 

Laura Lazdiņa 

 
 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 



 
 

Nr.8 

Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidei 

virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe” organizēšanu un 

iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram Kristapam Ločam organizēt 

iepirkumu “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveidei virzienā 

(V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 
Komisijas priekšsēdētājs: Ilze Krēmere 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks: 
Uldis Bārdulis 

komisijas locekļi: 

 

Māris Grēniņš 

Laura Lazdiņa 

 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.9 

Par iepirkuma “Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publisko ielu apgaismojuma 

nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojumu” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkumu “Mārupes 

novada Babītes un Salas pagastu publisko ielu apgaismojuma nomaiņa pret 

energoefektīvu LED apgaismojumu”. 

2. Apstiprināt iepirkuma komisiju šādā sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Ilze Krēmere 

Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks: 
Evita Rozīte-Bikše 

komisijas locekļi: 

 

Ilmārs Stašulāns 

Normunds Kārklis 

Inga Ķemere 

 

 



 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.10 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu savstarpējiem 

norēķiniem ar citām pašvaldībām 2023.gadā (janvāris-augusts) 

Ziņo Santa Rutkovska 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izdevumu tāmes: 

1.1.Mārupes Valsts ģimnāzijas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 67,26 EUR, saskaņā 

ar pielikumu; 

1.2.Mārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 106,23 EUR un 

pirmsskolas izmaksas uz vienu audzēkni ir 301,32 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.3.Skultes sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 526,96 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 394,60 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.4.Jaunmārupes pamatskolas izmaksas uz vienu skolēnu ir 110,08 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.5.PII „Lienīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 297,86 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.6.PII „Zeltrīti” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 266,24 EUR saskaņā ar pielikumu; 

1.7.PII „Mārzemīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 262,98 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.8.Babītes vidusskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 88,12 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.9.Salas sākumskolas izmaksas uz vienu skolēnu mēnesī ir 364,79 EUR un pirmsskolas 

izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 237,40 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.10. PII “Saimīte” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 263,02 EUR, saskaņā ar 

pielikumu; 

1.11. Babītes PII izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 306,68 EUR, saskaņā ar pielikumu; 

1.12. PII „Zīļuks” izmaksas uz vienu audzēkni mēnesī ir 255,81 EUR, saskaņā ar pielikumu.  
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.11 

Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem ar 

privātām izglītības iestādēm 2023.gadā pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai 

Ziņo Santa Rutkovska 

A.Osītis vērš uzmanību, ka komitejas sēdē apstiprinājām, ka nolīdzinam iemaksas 1,5-4 g. un 

5-6 g., kam ir obligāta pirmsskolas izglītība. Papētīju VARAM, tur ir atšķirības. 5-6 g. tiek 

saņemta valsts mērķdotācija. Jāsaprot, kāds ir optimālais cipars. Tagad sanāk tā, ka vairāk 

naudu atdosim tiem, kas apgūst 5-6.g programmu. 

L.Kadiģe piekrīt, ka varētu būt korekcija. Pagājušā gadā maksājām 297 eur.  

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 



 
 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt izdevumu tāmi (pielikumā) norēķiniem ar privātām pirmsskolas iestādēm 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai, nosakot, ka: 

1.1. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas 

izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 

ir 344,76 EUR, kas tiek noapaļots līdz veselam skaitlim 345 EUR; 

1.2. vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu 

obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei ir 248,00 EUR; 

1.3. sakarā ar to, ka pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs vietu trūkuma dēļ nav 

iespējams apgūt obligāto pirmskolas izglītības programmu sagatavošanai skolai, 

piemērot 320 EUR obligātās pirmskolas izglītības programmas īstenošanai 5 un 6 

gadu veciem bērniem. 

1.4. Uzdot Izglītības pārvaldei slēgt līgumus ar privātajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm par privātās izglītības iestādes pakalpojumiem Mārupes novadā 

deklarētajiem bērniem, piemērojot šī lēmuma 1. un  3.punktā noteikto atbalsta 

apmēru privātās izglītības iestādes pakalpojumiem, kas sniegti no 2023.gada 

1.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.12  

Par Mārupes novada Tīraines ciema elektroapgādi 

Ziņo Baiba Baltiņa 

A.Osītis interesējas, ko paredz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums? Par dokumentiem, kam 

jābūt mājas lietai. Mārupes komunālie pakalpojumi (MKP) to jau darījuši 10 gadus. Vai esat 

redzējuši, vai MKP ir veduši mājas lietas? 

B.Baltiņa norāda, ka nav bijusi šāda iespēja pārliecināties, bet tas mūs īsti neskar, jo mājas ir 

privatizētas. Interesējāmies par MKP arhīva lietām. Siguldas arhīvā neatrodas šādas lietas. 

2018.gadā šos dokumentus pārņēma valde. Bet reāli man liekas, ka šo mājas lietu nav.  

Jāmēģina atjaunot šos dokuemntus, jo tas nav neiespējami. 

A.Ence papildina, ka tādu maju lietu vienkārši nav, nav nodotas valdei. 

N.Orleāns norāda, ka nav šaubu, ka iedzivotājiem ir jāpalīdz. Jābūt kaut kādam aktam, ka nav 

nodots. Tas ir nolaists līdz apzinātam līmenim. Kāpēc MKP patvaļīgi pieņem lēmumu, ka 

pārtrauc sniegt pakalpojumu? Ir vajadzīgs audits komunālajam dienestam. 

A.Ence norāda, ka deputātiem tika nosūtīts valdes ziņojums par šo tēmu. 

A.Osītis piekrīt, ka komunālajā dienestā tiek veikts audits. 

A.Ence norāda, ka tas ir īpašnieku ziņā lemt par auditu. D.Šveide savus paskaidrojumus 

sniedza jau komitejas sēdē. 

A.Puide interesējas, vai kāds pa šo periodu ir kaut ko darījis? 

V.Kārkliņš informē, ka ir bijušas tikšanās ar Sadales tīkliem. Ir jāpārbūvē tīkli. 

A.Puide interesējas, kādas ir prognozējamās izmaksas tīklu izbūvei? 

V.Kārkliņš vērš uzmanību, ka komitejas sēdē par šo jau runāja. Bez šī lēmuma pašvaldības 

īpašumu pārvalde uz savu galvu nekalkulēs cenas visām mājām.  

E.Rozīte-Bikše papildina, ka Īpašumu pārvalde Sadales tīkliem ir pieprasījusi tehniskos 

noteikumus gan Tīraines, gan Skultes ciemam. Kopā aptuveni ir ap 200 000, lai šos lēmumus 

izpildītu. Tās ir summas ar Sadales tīkla atlaidi.  

A.Ence papildina, ka mēs nevaram likt izpilddirektoram atcelt valdes lēmumu. Var ieteikt valdei 

un valde rod risinājumu.  



 
 

B.Baltiņa vērš uzmanību, ka šis jautājums ir steidzams, lai jau rīt varam izludināt iepirkumu 

projektam. Jaunu tīklu ievilkšana paredzēta augustā, septembrī. Domei ir jāpieņem konceptuāls 

lēmums.  

G.Ruskis min, ka runa ir par ārējo tīklu projektēšanu. Ierosinu, ka iekļaujam to, ka izpildvara 

iesaistās, lai varam atbalstīt arī iekšējo tīklu projektēšanu un realizēšanu. 

V.Kārkliņš vērš uzmanību, ka no iedzīvotāju puses sniegtās informācijas izriet, ka viņi domāja, 

ka viņiem jāiesaistās arī ārējo tīklu projektēšanā. Ārējos tīklus izbūvēs pašvaldība. Ja kāds 

iedzīvotājs nevarēs maksāt, varēs vērsties Sociālajā dienestā. 

A.Ence papildina, ja šajās mājās nav neviena pašvaldības dzīvokļa, tad mēs nevaram iejaukties. 

G.Ruskis ierosina, lai pašvaldība iesaistās arī iekšējo tīklu izbūvē. 

V.Kārkliņš vēlreiz skaidro, ka pašvaldība nedrīkst to darīt. Sadales tīkls pārrēķinās un būs 

atlaide. 

A.Ence informē, ka pēc komitejas sēdes sazinājās ar Olaines pašvaldību un noskaidroja, ka 

neviens cents nav ieguldīts no Olaines pašvaldības mājas iekšējiem tīkliem, kā to komitejas sēdē 

norādīja Skultes un Tīraines ciemu iedzīvotāji. To iedzīvotāji ir pārpratuši un tā nav taisnība.  

I.Punculis paziņo, ka balsojumā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, Andris 

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

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram kā SIA MKP kapitāldaļu turētāja 

pārstāvim ierosināt grozīt SIA MKP valdes 2021.gada 25.oktobra lēmumu,  paredzot 

nodrošināt elektroapgādi apakšlietotājiem līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems 

licencētais pakalpojuma sniedzējs. 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ārējo elektroapgādes tīklu projektēšanu 

un izbūvi Tīraines ciemā, tām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas tika pārņemtas 

pašvaldības īpašumā pēc Latvijas Republikas okupācijas laika beigām un uz šo brīdi 

piederošajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, nodrošinot elektroapgādes tīklu 

izbūvi līdz piederības robežai (dzīvojamai mājai). 

3. Iekļaut projektēšanai un izbūvei nepieciešamos izdevumus Mārupes novada Attīstības 

programmas 2023.-2025.gada investīciju plānā un 2023.gada pašvaldības budžeta 

investīciju plānā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.13  

Par Mārupes novada Skultes ciema elektroapgādi 

Ziņo Baiba Baltiņa 

I.Punculis paziņo, ka balsojumā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, Andris 

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

 

1. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram kā SIA MKP kapitāldaļu turētāja 

pārstāvim ierosināt grozīt SIA MKP valdes 2021.gada 25.oktobra lēmumu,  paredzot 

nodrošināt elektroapgādi apakšlietotājiem līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems 

licencētais pakalpojuma sniedzējs. 



 
 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt ārējo elektroapgādes tīklu projektēšanu 

un izbūvi Skultes ciemā, tām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas tika pārņemtas 

pašvaldības īpašumā pēc Latvijas Republikas okupācijas laika beigām un uz šo brīdi 

piederošajiem pašvaldības nekustamajiem īpašumiem, nodrošinot elektroapgādes tīklu 

izbūvi līdz piederības robežai (dzīvojamai mājai). 

3. Iekļaut projektēšanai un izbūvei nepieciešamos izdevumus Mārupes novada Attīstības 

programmas 2023.-2025.gada investīciju plānā un 2023.gada pašvaldības budžeta 

investīciju plānā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.14 

Par ielu apgaismojuma pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Baiba Baltiņa 

A.Puide vērš uzmanību, ka nav minēts, ka izbūvētais apgaismojums ir nodots ekspluatācijā, tas 

ir būtiski. 

E.Rozīte-Bikše informē, ka ir nodots ekspluatācijā kopā ar visām ielām. Atsevišķa nodošanas 

akta nav. 

Plkst.11:30 deputāts J.Kazaks iziet no sēžu zāles un balsojumā nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Pieņemt dāvinājumā Zeltrītu ielā 6, 10, 12 un Gaujas iela 43, Mārupē, Mārupes novadā 

esošo ielu apgaismojumu, ar mērķi nodrošināt publiskai lietošanai paredzēto teritoriju 

apgaismošanu un uzturēšanu. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar SIA “Latvijas Namsaimnieks”, par ielu apgaismojuma pieņemšanu 

dāvinājumā. 

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

kas radīsies saistībā ar pieņemšanu dāvinājumā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.15 

Par nekustamā īpašuma Rožu iela 78, Vētras, Mārupes novadā, kad. Nr.8076 012 0888, 

zemes vienības “Rožu iela”, kad.Nr.8076 012 0890 un zemes vienības “C-20 

Bērzzemnieki – Lagatas”, kad.Nr.8076 012 0889, pieņemšanu dāvinājumā 

Ziņo Baiba Baltiņa 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 



 
 

1. Pieņemt dāvinājumā nekustamos īpašumus Rožu iela 78, Vētras, Mārupes novada, 

kadastra Nr.8076 012 0888, zemes vienību “Rožu iela”, kad.Nr.8076 012 0890, un “C-

20 Bērzzemnieki – Lagatas”, kadastra Nr.8076 012 0889, ar mērķi izmantot to 

pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai. 

2. Uzdot Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem noslēgt 

dāvinājuma līgumu ar M.J., personas kods [..], 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) lapas. 

 

 

Nr.16 

Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa 

programmas 2023. – 2025. gadam, apstiprināšanu 

Ziņo Evita Rozīte-Bikše 

Plkst.11:33 deputāts J.Kazaks atgriežas sēdes zālē un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt  Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta – ceļu un ielu fonda vidējā 

termiņa programmu 2023. – 2025. gadam, saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka programma ir precizējama katru gadu atbilstoši faktiski pieejamajam 

finansējumam kārtējam gadam. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.17  

Par Mārupes novada pašvaldības atsevišķu autonomo funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamajām investīcijām un iepirkumu organizēšanu tehniskā budžeta apstākļos 

2023. gadā 

Ziņo Evita Rozīte-Bikše  

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un iepirkumu organizēšanu 

investīciju plāna priekšlikumos iekļautajiem projektiem un iepirkuma organizēšanu 

tautas tērpu izgatavošanai saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektu īstenošanu, kas paredz būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un/vai 

būvdarbus, iekļaut 2023.gada investīciju plānā, paredzot tiem nepieciešamos budžeta 

līdzekļus 436 013 EUR apmērā. 



 
 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļai izsludināt iepirkumus. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

Nr.18 

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

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

sarakstu apstiprināšanu 

Ziņo Evita Rozīte-Bikše 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

(sēdes protokola Nr.17) 6.pielikumā šādus grozījumus”:  

 

1.1. izteikt 20.punktu šādā redakcijā: 

 

20 Saimniecības 

pārzinis 

2 3.Apsaimniekošana IV 9. 5151 11 

       

1.2. papildināt Pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanas nodaļu ar 25.punktu šādā redakcijā: 

 

25 Nekustamā 

īpašuma 

speciālists 

1 48.Teritorijas 

plānošana 

IV 10. 3334 09 

 

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

prot Nr.17), lēmumu Nr.39 un tā pielikumu.  
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 
 

 

Nr.19 

Par Babītes novada pašvaldības domes 2015.gada 22.aprīļa lēmuma “Par mobilo 

tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 

Ziņo Inga Krūmiņa 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 22.aprīlī Babītes novada pašvaldības domes 

pieņemto lēmumu “Par mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” (prot. Nr.6, 22§). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  



 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.20 

Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu  

Ziņo Andrejs Ence 

A.Osītis vērš uzmanību, ka šeit runa ir par M.Bojāru.  

N.Orleāns jautā, kāpēc M.Bojārs ir atpakaļ komitejas vadītāja vietā? 

A.Ence paskaidro, ka ir M.Bojāra iesniegums par iesnieguma atcelšanu. 

N.Orleāns norāda, ka tā ir ciniska attieksme pret vēlētājiem. 

N.Antipenko uzskata, ka nav pareizi, ka komitejas vadītājs ir vēlēta persona. Konstatējošā daļā 

jāizņem vārdi un uzvārdi. 

A.Ence piekrīt, ka vārdi un uzvārdi jāizņem no lēmuma. 

J.Kazaks ierosina komitejai savā vidē vienoties par kādu citu komitejas vadītāju. 

A.Ence papildina, ka komiteja to var darīt, bet šis lēmums ir par ko citu. 

D.Štrodaha papildina, ka lēmums ir par to, ka pastāv tāda komisijas vadītāja apmaksa. 

I.Krūmiņa norāda, ka jākoriģē lēmuma konstatējošās daļas 2.punkts. 

 

Plkst.11:55 tiek izsludināts partraukums. 

Plkst.12:20 sēde tiek turpināta. 

 

M.Bojārs paziņo, ka balsojumā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis 

Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira 

Dūduma, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  4 (Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ilze 

Bērziņa, Jānis Kazaks), „atturas” 1 (Guntis Ruskis), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Izteikt Nolikuma par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu 

16.punktu šādā redakcijā: 

“16. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, par deputāta pienākumu 

pildīšanu mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam, stundas likmi 

aprēķina, dalot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā 

publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, 

kas noapaļots pilnos euro ar attiecīgā kalendārā vidējo darba stundu skaitu mēnesī, 

piemērojot koeficientu: 

16.1.   pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam – 1,9 

16.2. domes deputātam – 1,2.”. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2023.gada 1.janvāri. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta lietu komitejas iesniegtie lēmumprojekti  

 

 

Nr.21 

Par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā un Mārupes novada 

pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem 2023.gadā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 



 
 

G.Ruskis paziņo, ka balsojumā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Atzīt par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā 2023.gadā:  

1.1. Starptautiskas nozīmes BMX sacensības “Grand Prix Marupe” (no 2023.gada 

26.augusta līdz 27.augustam) un paredzēt no Mārupes novada pašvaldības budžeta 

2023.gadam līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 19 000 euro 

(deviņpadsmit tūkstošiem euro)apmērā. 

1.2. 2023.gada Latvijas Jaunatnes čempionāta fināls pludmales volejbolā, divos 

posmos (no 2023.gada 25.marta līdz 26.martam un no 26.augusta līdz 29.augustam) 

un paredzēt no Mārupes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam līdzfinansējumu 

atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz  10 000 euro (desmit tūkstošiem euro) apmērā. 

1.3. Bērnu un jauniešu motokrosa sacensības “Mārupes kausa izcīņa Mini – 

motokrosā”, piecos posmos ( no 2023.gada 1.jūnija līdz 30.septembrim) un 

paredzēt no Mārupes novada pašvaldības budžeta 2023.gadam līdzfinansējumu 

atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 11 000 euro (vienpadsmit tūkstošiem euro) 

apmērā. 

 

2. Iekļaut Mārupes novada pašvaldības 2023.gadā plānoto publisko pasākumu programmā 

šādus pasākumus: 

2.1.  Spēkavīru čempionāta šovs 2023 Mārupes Kultūras nama 2023.gada pasākumu 

plānā, paredzot līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 3000 euro (trīs 

tūkstoši euro) apmērā. 

2.2.  Senioru sporta spēles Mārupes Sporta centra 2023.gada pasākumu plānā, paredzot 

līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 2000 euro (divi tūkstoši euro) 

apmērā; 

2.3. Mārupes kauss hokejā Mārupes Sporta centra 2023.gada pasākumu plānā, 

paredzot līdzfinansējumu atbalsta veidā tā organizēšanai  līdz 5000 euro (pieci 

tūkstoši euro) apmērā; ja biedrība “Mārupes Hokeja Savienība”, pašvaldības domes 

noteiktajā termiņā izpildījusi no 2021.gada 25.februāra  līdzdarbības līguma “Par 

valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu”, Nr.1/4-6/1-2021, izrietošās saistības; 

2.4. “Aqua sports” ūdensslēpošanas svētki bērniem 2023 Babītes Sporta kompleksa 

2023.gada pasākumu plānā, paredzot līdzfinansējumu atbalsta veidā tā 

organizēšanai  līdz 1500. euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā.  

2.5.  Uzdot Mārupes Sporta centra vadītājai Silvijai Bartuševičai un  Babītes Sporta 

kompleksa vadītājam Guntaram Reikam 2023.gada sporta pasākumu plānā iekļaut 

“SPORTA SVĒTKI MĀRUPĒ 2023” paredzot attiecīgu finansējumu, ar  

dažādām sportiskām  aktivitātēm, t.sk. saistītas ar minifutbola, golfa, strītbola 3x3 

u.c. Pasākumu norisēs sadarboties ar sporta organizācijām, biedrībām, 

nodibinājumiem, uzņēmējiem.  

 

3. Atteikt pašvaldības līdzfinansējumu atsevišķa pasākuma organizēšanā vienlaikus aicinot 

piedalīties Mārupes Sporta centra un  Babītes Sporta kompleksa organizētajos pasākumos 

“SPORTA SVĒTKI MĀRUPĒ 2023” : 

3.1. Vislatvijas golfa diena Mārupes pilsētā un Mārupes novadā – iesniedzējs Biedrība 

Golfa klubs “ VIESTURI”. 



 
 

3.2. Mārupes Minifutbola kauss pieaugušiem vīriešiem vecuma grupā no 15 līdz 55 

gadu vecumam – iesniedzējs  BIEDRĪBA “PRIORITĀTE”. 

3.3. Strītbola turnīrs “Mārupes Rags 3X3 – iesniedzējs Biedrības ”RAGS BB”, 

3.4. “Sporta svētki Mārupē 2023” – iesniedzējs Biedrība “Mārupes uzņēmēji” un 

biedrība “Jaunmārupe skrien” . 

3.5. Mārupes velosvētki/Latvijas kausa finālposms šosejas riteņbraukšanā - Biedrība 

“Latvijas Riteņbraukšanas federācija”. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.22 

IZSLĒGTS NO DARBA KĀRTĪBAS 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” 

apstiprināšanu 

 

 

 

Nr.23.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību Eiropas vice meistaru spēlēs 

- EMG23, Tamperē, Somijā, no 2023.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam, paredzot, ka 

pieteikumā norādītās izmaksas, kas saistītas ar naktsmītnes izdevumu segšanu no 

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

2. 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 E.L., personas kods [..], 

finansiālo atbalstu, uz A/S “Swedbank” kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.23.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 



 
 

 

1. Piešķirt Ģ.C., personas kods [..], finansiālu atbalstu 348 euro (trīs simti četrdesmit astoņi 

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

riteņbraukšanas treniņnometnē, Larnakā, Kiprā, no 2023.gada 19.februāra līdz 1.martam, 

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

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

2. 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 Ģ.C., personas kods [..], 

finansiālo atbalstu, uz A/S “Swedbank” kontu Nr.[..], normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.24 

Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu 

risināšanā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atzīt R.G., personas kods [..], par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

2. Pašvaldības īpašumu pārvaldei reģistrēt R.G., personas kods [..], sociālā dzīvokļa  

palīdzības reģistrā ar atbilstošu kārtas numuru augošā secībā. 

3. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta pirmo daļu un 189.panta pirmo daļu 

šo lēmumu viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt, iesniedzot 

pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā. 

4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

5. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu šis lēmums uzskatāms par paziņotu 

septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.25 

Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 



 
 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības noteikumus „Kārtība, kādā Mārupes novada 

pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu 

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

izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām” saskaņā ar pielikumu.  

2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības programmu 

izvērtēšanas un mērķdotācijas izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai 

sadales komisiju šādā sastāvā:  

 

Komisijas priekšsēdētāja: Līga Kadiģe 

Komisijas locekļi: Elita Lecko 

                              Laima Levanoviča 

                              Liene Šmite. 

 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

Nr.26 

Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma 

sniegšanas cenrāža apstiprināšanu citām pašvaldībām 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Apstiprināt Mārupes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma 

sniegšanas cenrādi citām pašvaldībām saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.27 

Par Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa reorganizāciju par 

pašvaldības interešu izglītības iestādēm 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

A.Puide interesējas, kāds ir uzstādījums, ņemot vērā, ka tagad ir divi kompleksi - Mārupē un 

Babītē? Būs viena vai divas interešu izglītības iestādes? 

A.Ence norāda, ka šīs iestādes var reģistrēt kā izglītības iestādes un tad stājas spēkā 

nosacījumi, kādi ir jebkurai izglītības iestādei. Var veidot atsevišķu iznterešu izglītības iestādi, 

kur ir direktors, metodiķis, lietvedis, visi treneri no sporta centriem un šie sporta centri paliek 

kā servisa pakalpjumu sniedzēji. Pastāv opcija dibināt sporta skolu, kura var realizēt gan 

profesionālas ievirzes izglītības programmas, gan interešu izglītības programmas. 

 



 
 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Uzdot Pašvaldības izpilddirektoram organizēt pašvaldības iestāžu “Mārupes Sporta centrs” 

un “Babītes Sporta komplekss” reorganizāciju, lai nodrošinātu interešu izglītības 

programmu īstenošanu. 

  

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.28 

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 1/2023 “Mārupes 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas 

kārtība” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 2h:31m:14s – 2h:41m:33s (A.Ence, L.Šmite, L.Kadiģe, N.Orleāns, 

M.Bojārs, A.Puide)  

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 1/2023 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" un to paskaidrojuma rakstu triju 

darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai, izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas 

publicēt saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 6 (sešām) lapām. 

 

 

Nr.29 

Par Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšanu divos 

posmos Mārupes novada administratīvajā teritorijā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

Sēdes audio ieraksts 2h:41m:37s– 2h:51m:28s (A.Ence, N.Orleāns, M.Bojārs, A.Puide, 

I.Krūmiņa)  

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 



 
 

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

posmos ir nepieciešama Mārupes novada iedzīvotājiem. 

2. Paredzēt Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšanai dovos 

posmos līdzfinansējumu atbalsta veidā no Mārupes novada pašvaldības budžeta līdz 

10 000 euro (desmit tūkstoši euro) apmērā. 

3. Apstiprināt nolikumu „Par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas 

jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla  organizēšani divos posmos Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā ”, saskaņā ar 1.pielikumu. 

4. Centrālās administrācjas Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļai publicēt nolikumu 

“Par tiesībām saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Latvijas jaunatnes čempionāta 

pludmales volejbolā fināla  organizēšanai divos posmos Mārupes novada adminitratīvajā 

teritorijā” kopā ar informatīvu paziņojumu tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

5. Noteikt pieteikumu iesniegšanas termiņu no 2023.gada 1.februāra līdz 2023.gada 28. 

februārim. 

6. Izveidot pieteikumu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Bojārs  

Komisijas locekļi: Silvija Bartuševiča, Laima Levanoviča, Guntis Ruskis, Ivars Punculis 

Komisijas sekretāre: Eva Krastiņa  

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

8. Lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 

25.janvāra lēmuma Nr.21 “Par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā un 

Mārupes novada pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem 2023.gadā” 

lemjošās daļas 1.2.apakšpunktā pieņemto lēmumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lapām. 

 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

 

Nr.30 

Par Lokmaliņas ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Plkst.13:16 N.Orleāns un J.Kazaks iziet no sēdes zāles un balsojumā par sagatavoto lēmuma 

projektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), 

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

 

1. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pagasta, Jaunmārupes ciema teritorijā jaunu ielu, 

piešķirot nosaukumu: Lokmaliņas iela  (posmā no Loka ceļa līdz zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80760111377) – 0,19 km garumā un 12 m platumā sarkanajās 

līnijās. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas.  

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

http://www.marupe.lv/


 
 

Nr.31 

Par ielu nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Jaunušas”, kadastra Nr. 8048 004 0218, detālplānojuma teritorijā, Spilvē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), 

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

 

Izveidot, turpinot Mārupes novada, Babītes pagasta, Spilves ciema teritorijā Elizabetes 

ielu, un piešķirot visā posmā nosaukumu Elizabetes iela no ceļa V-20-Kleistu ceļš-Vārnukroga 

ceļš C-57 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0499) pa Detālplānojumā 

projektētām zemes vienībām Nr.19, Nr.58, Nr.57, Nr.53, Nr.54 un Nr.55 daļu, 0,792 km garumā 

un 12 m platumā sarkanajās līnijās, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

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

piešķirot nosaukumu Letīcijas iela, posmā pa Detālplānojumā projektētās zemes 

vienības Nr.55 daļu un zemes vienību Nr.56, līdz zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80480040233, adrese: “Rakari”, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes 

novads, 0,210 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās, saskaņā ar lēmuma 

Pielikumu. 

2. Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr. 8048 004 0218, zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1590 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 

nepiecieša

ms, 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 

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 

Cita informācija, ja 

tāda ir:  

 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

21, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041702 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.20” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

23, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041703 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.21” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

   

Elizabetes iela 

25, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041704 
Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.22” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 



 
 

 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

27, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041705 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.23” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

29, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041706 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.24” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

31, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041707 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.25” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

33, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041708 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.26” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

35, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041709 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.27” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

37, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041710 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.28” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

39, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041711 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.29” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

41, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041722 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.30” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

43, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041723 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.31” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

45, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041724 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.32” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

47, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041725 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.33” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 



 
 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

49, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041726 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.34” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

51, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041727 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.35” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

53, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041728 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.36” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

55, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041729 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.37” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

16, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041697 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.52” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

18, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041718 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.46” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

20, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041717 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.45” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

22, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041732 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.51” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

24, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041696 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.50” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

26, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041721 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.49” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

28, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041720 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.48” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

   

Letīcijas iela 2, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041716 
Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.44” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 



 
 

 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 4, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041715 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.43” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 6, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041714 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.42” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 8, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041713 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.41” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 1, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041719 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.47” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 3, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041730 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.38” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 5, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041731 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.39” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 7, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041712 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.40” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

3. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101) šādām Detālplānojumā 

projektētajām zemes vienībām: 

3.1.  Nr.53, platība – 0,2588 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1698; 

3.2.  Nr.54, platība – 0,2249 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1699; 

3.3.  Nr.55, platība – 0,3712 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1700; 

3.4.  Nr.56, platība – 0,0160 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1701. 

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

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām. 
 

 



 
 

Nr.32 

Par zemes vienību Mežezera ielā 4, 6, 8, 10,12, un Mežezera iela 3, 5, 7, 9, 11, 13, un 

Mežezera iela 14, 16, Dzilnuciems,  Babītes pagastā, Mārupes novadā, apvienošanu, 

adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Plkst.13:19 N.Orleāns un J.Kazaks atgriežas sēdes zālē un piedalās turpmākajā balsojumā. 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

1. Atļaut apvienot zemes vienības: Mežezera iela 4, kadastra apzīmējumu 8048 007 0932, 

ar kopējo platību 0,2444 ha, Mežezera iela 6, kadastra apzīmējumu 8048 007 0928, ar 

kopējo platību 0,1365 ha, Mežezera iela 8, kadastra apzīmējumu 8048 007 0929, ar 

kopējo platību 0,1406 ha, Mežezera iela 10, kadastra apzīmējumu 8048 007 0930, ar 

kopējo platību 0,1577 ha, Mežezera iela 12, kadastra apzīmējumu 8048 007 0931, ar 

kopējo platību 0,1527 ha, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,8319 ha noteikt adresi: 

 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0928 

Mežezera iela 6 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512351   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0929 

Mežezera iela 8 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512368   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 



 
 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0930 

Mežezera iela 10 

, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512376   

Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0931 

Mežezera iela 12 

, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512384   

Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80480070932  

Mežezera iela 4 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512472   

Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

 

3. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Mežezera iela 4, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 0,8319 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,7234 ha platībā un Zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 0,1085 ha platībā. 

4. Apvienotajai zemes vienībai Mežezera ielā 4, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc apgrūtinājuma plāna 

izgatavošanas. 

5. Atļaut apvienot zemes vienības: Mežezera iela 3, kadastra apzīmējumu 8048 007 0927, 

ar kopējo platību 0,2523 ha, Mežezera iela 5, kadastra apzīmējumu 8048 007 0926, ar 

kopējo platību 0,1303 ha, Mežezera iela 7, kadastra apzīmējumu 8048 007 0925, ar 

kopējo platību 0,1400 ha, Mežezera iela 9, kadastra apzīmējumu 8048 007 0924, ar 

kopējo platību 0,2520 ha, Mežezera iela 11, kadastra apzīmējumu 8048 007 0923, ar 

kopējo platību 0,1409 ha, Mežezera iela 13, kadastra apzīmējumu 8048 007 0922, ar 

kopējo platību 0,1485 ha, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

6. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 1,0640 ha noteikt adresi: 

 



 
 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0926 

Mežezera iela 5 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512456   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 

80480070923, 

8048 007 

0922, 

80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0925 

Mežezera iela 7 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512448   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 

80480070923, 

8048 007 

0922, 

80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0924 

Mežezera iela 9 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512431   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 

80480070923, 

8048 007 

0922, 

80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0923 

Mežezera iela 11 

, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512423   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 

80480070923, 

8048 007 

0922, 



 
 

80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0922 

Mežezera iela 13 

, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512415   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 

80480070923, 

8048 007 

0922, 

80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048 007 0927  

Mežezera iela 3 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512464   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 

80480070923, 

8048 007 

0922, 

80480070927 

apvienošana 

 

7. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Mežezera iela 3, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 1,0640 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,7372 ha platībā un Zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 0,3268 ha 

platībā. 

8. Apvienotajai zemes vienībai Mežezera ielā 3, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc apgrūtinājuma 

plāna izgatavošanas. 

9. Atļaut apvienot zemes vienības: Mežezera iela 14, kadastra apzīmējumu 8048 007 

0920, ar kopējo platību 0,1278 ha, Mežezera iela 16, kadastra apzīmējumu 8048 007 

0921, ar kopējo platību 0,1370 ha, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

10. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,2648 ha noteikt adresi: 

 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0921 

Mežezera iela 16 

, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512407   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070921, 

80480070920, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048 007 0920 

Mežezera iela 14 

, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512392   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070921, 

80480070920, 

apvienošana 

 

11. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Mežezera iela 14, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 0,2648 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,2648 ha platībā. 

12. Apvienotajai zemes vienībai Mežezera ielā 14, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc 

apgrūtinājuma plāna izgatavošanas. 

13. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  

lēmumu iesnieguma iesniedzējam uz iesniegumā norādīto pasta adresi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 4 (četrām) lapām. 

 

 

Nr.33.1 

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

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

011 0381, detālplānojuma teritorijā, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 



 
 

1.  Piešķirt 2008.gada 27.februārī apstiprinātā nekustamā īpašuma “Lokmaliņas”, 

Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 011 0381), 

detālplānojuma teritorijā plānotajām zemes vienībām  adreses un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus: 

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 

nepiecieša

ms, ar to 
funkcionāli 

saistīto 

objektu 
jaunais 

kadastra 

apzīmējums
, ja tāds ir 

Cita 

informācija, 
ja tāda ir 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 

1 2 3 4 5 6 7 8  

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 1, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.11” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

- - - 

Lokmaliņas iela 3, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

- 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.9” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 5, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.7” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 
 

- - - 

Lokmaliņas iela 7, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 9, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 11, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

- 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

- - - Lokmaliņas iela 13, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - Lokmaliņas iela 8, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.4” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

- - - Lokmaliņas iela 6, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

- - - Lokmaliņas iela 4, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

- 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.8” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 



 
 

adreses 
maiņa 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

 

 

80760110381 

Lokmaliņas, 

Jaunmārupe, 

Mārupes 
pagasts, 

Mārupes 

novads 

 

 

105352834 

Lokmaliņas iela 2, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.10” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 
0601) 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai 

nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.33.2 

Par nosaukumu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu projektētajām zemes vienībām detālplānojuma teritorijā Skaņu ielā 2, 

kadastra apzīmējums 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Atļaut no nekustamā īpašuma Skaņu ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8048 001 0170, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 

atdalīt detālplānojumā projektēto zemes vienību, piešķirot adresi un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi, saskaņā ar lēmuma Pielikumu: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifika-

torā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir:  

 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

Skaņu ielā 2, 

Mežārēs, 

Babītes 

pagastā, 

Mārupes 

novadā 

 
104415350 

Skaņu ielā 2, 

Mežārēs, 

Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

80480011213 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

2.   Detālplānojumā projektētajām zemes vienībām: 

2.1. Nr.2, platība – 0,0662 ha, kadastra apzīmējums 8048 001 1214; 

2.2. Nr.3, platība – 0,0057 ha, kadastra apzīmējums 8048 001 1215; 

 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

https://www.kadastrs.lv/varis/105352834?type=house


 
 

3.  Piešķirt detālplānojumā projektētai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8048 

001 1214 -  0,0662 ha platībā, nosaukumu “Skaņu iela”, Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads. 

4.  Piešķirt detālplānojumā projektētai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8048 

001 1215 -  0,0057 ha platībā, nosaukumu “Kleistu iela”, Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads. 

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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.34.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1178 un adreses piešķiršanu “Jasmīni 2”, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Jasmīni 2”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8048 007 1239, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

1178, 0.1428 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā

, ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106897371 

 

“Jasmīni 2”, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480071178001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 



 
 

Plkst.13:23 tiek izsludināts pārtraukums.  

Plkst.13:28 tiek turpināta sēde.  

 

 

Nr.34.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1478 un adreses piešķiršanu Ķiršu ielā 8, Babītē, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

I.Punculis un J.Lagzdkalns izgājuši no sēdes zāles un balsojumā par sagatavoto lēmuma 

projektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 15 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis 

Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), 

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

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 8, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1612, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1478, 

0.0733 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā

, ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106875065 

 

Ķiršu iela 8, Babīte, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480041478001  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.34.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 005 0803 un adreses piešķiršanu Kļavu ielā 8A, Spuņciemā, Salas 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Plkst.13:30 sēdes zālē atgriežas I.Punculis un piedalās turpmākajā balsojumā.  

 



 
 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

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

Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, 

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

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Kļavu ielā 8A, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 005 0808, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0803, 

0.1255 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāc

ijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106877108 

 

Kļavu iela 8A, Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.34.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 004 1476 un adreses piešķiršanu Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

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

Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, 

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

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 0236, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1476, 

0.0984 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 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

Cita 

informā-

cija 



 
 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

adrese, 

ja tāda ir 

klasifikatorā

, ja tāds ir 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  103125988 

 

Liepu aleja 5A, Babīte, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480041476001  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 
 

Nr.34.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8088 005 0545 un adreses piešķiršanu, “Rēzijas”, Silmalas, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

Plkst.13:35 sēdes zālē atgriežas J.Lagzdkalns un piedalās turpmākajā balsojumā.  

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma “Rēzijas”, Silmalās, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 005 0545, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 005 0545, 

0.4005 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods adrešu 

klasifika-

torā, ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

8048 005 0545   

 

“Rēzijas”, Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

  



 
 

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.35 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Viršu ielā 13 un Viršu 

ielā 15 zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

 Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Andas Gailes (sertifikāta Nr. AA0026), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Viršu iela 13 (kadastra Nr. 8048 

003 0094) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1215, un Viršu iela 15 

(kadastra Nr. 8048 003 1245) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1216, 

Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām saglabāt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Esošās adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80480031215 

Viršu iela 13, 

Piņķi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103052573 

Viršu iela 13, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031215 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80480031216 Viršu iela 15, 

Piņķi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106665298 

Viršu iela 15, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031216 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480031215 – 0,1200  ha 

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

(NĪLM 0601). 



 
 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480031216 – 0,1318  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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.36.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Šķērstēni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0143, Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

A.Osītis paziņo, ka balsošanā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās. 

 

Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, 

Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Veldzes Liepas (sertifikāta Nr. AA0122), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Šķērstēni”, kadastra Nr. 8048 

007 0143, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0143, Lapsās, 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) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses maiņa 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0143 

“Šķērstēni”, 

Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051707 

Kviešu iela 8, Lapsas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480071304 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses maiņa ēka 
8048 007 0143 

001 

“Šķērstēni”, 

Lapsas, 

Babītes 

103051707 

Kviešu iela 8, Lapsas, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

  



 
 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

   

Kviešu iela 10, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480071305 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses maiņa 

ēka 

8048 007 0143 

002 

“Šķērstēni”, 

Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051707 

Kviešu iela 10, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

 

3.  Piešķirt zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1306 -  0,1 ha platībā, 

nosaukumu “Kviešu iela”, Lapsas, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

4.  Projektētās zemes vienības “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480071304 – daļai, 0,5  

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

apbūve (NĪLM 0601) un - daļai 1,2  ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

5.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480071305 -  daļai, 0,5  

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

apbūve (NĪLM 0601) un – daļai, 1,2  ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

6.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80480071306 -  0,1  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras 

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

7.  Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā 

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

8.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

Nr.36.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Trenču Ozoli-2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0056, Trenči, 

Babītes pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas (sertifikāta Nr. AA0018), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Trenču Ozoli – 2”, kadastra Nr. 

8048 012 0014, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0056, Trenčos, 

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) 

Adresāci

jas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzēt

a 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 

nepieciešam, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informāci

ja, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

8048 012 0056 

“Trenču 

Ozoli 2”, 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480120321 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8048 012 0014 

001 

“Trenču 

Ozoli 2”, 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8048 012 0014 

002 

“Trenču 

Ozoli 2”, 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8048 012 0014 

004 

“Trenču 

Ozoli 2”, 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

piešķiršana 

zemes 

vienība 

 

  

“Trenču Vītoli”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480120322 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480120321 – 0,55 ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪLM 0601) un 4,21 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 



 
 

4.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480120322 – 2,15 ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

Nr.36.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Laimītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0628, Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Ievas Ošnieces (sertifikāta Nr. AA0159), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Laimītes”, kadastra Nr. 8088 

005 0228, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0628, Silmalās, Salas 

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) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzēt

a 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 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

8088 005 0628 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 

“Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

80880050862 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8088 005 0228 

001 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas pagasts, 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas   



 
 

Mārupes 

novads 

pagasts, Mārupes 

novads 

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8088 005 0228 

002 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

003 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

006 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

007 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

008 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

009 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

010 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

piešķiršana 

zemes 

vienība 

 

  

“Sila Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088 005 0863 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0862 – 0,89 ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (NĪLM 0601) un 1,95 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 



 
 

4.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0863 – 2,71 ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

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. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

Nr.37 

Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 14 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ivars 

Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko), „pret”  1 (Uģis 

Šteinbergs), „atturas” 2 (Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 
 

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 2 (divām) lapām. 

 

 

Nr.38 

Par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Nodot nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu detālplānojuma izstrādātājam uz SIA “Reģionālie 

projekti” e-pasta adresi. 

4. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai 

nodrošināt paziņojumu par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu 

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

plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā 

“Mārupes vēstis”.  
 

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lapām. 

http://www.marupe.lv/


 
 

Nr.39 

Par nekustamā īpašuma „Graudi” (kadastra Nr.8048 003 0359) un Turaidas iela 

(kadastra Nr.8048 003 1166), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma “Graudi”, kadastra Nr. 8048 003 0359, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 1722, un Turaidas iela, kadastra Nr. 8048 003 1166, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1119, Piņķos,  Babītes pagastā, 

Mārupes novadā teritorijai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.  

3. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļai nodrošināt paziņojumu par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai 

ievietošanu Mārupes novada pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības 

informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes vienības īpašnieku un 

izstrādātāju. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 9 (deviņām) lapām. 

 

 

Nr.40 

Par nekustamā īpašuma “Anniņas” (kadastra Nr. 8048 007 0253) un Sniegu iela 22 

(kadastra Nr.8048 007 0789),  Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma “Anniņas” (kadastra Nr. 8048 007 0253) un Sniegu iela 22 

(kadastra Nr.8048 007 0789), Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā teritorijai. 

2.  Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.  

3.  Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par 

detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada 

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

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

http://www.marupe.lv/


 
 

4.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes vienību īpašniekus un detālplānojuma 

izstrādātāju. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 8 (astoņām) lapām. 

 

 

Nr.41 

Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs 

Nr. 80760071150), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Noteikt, ka ar Mārupes novada domes 2021.gada 24. februāra lēmumu Nr.18 (protokols  

Nr.2) apstiprinātā nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760071150), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.1/3-6/6-2021 derīguma 

termiņu – 2025.gada 24.februāris. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.42 

Par nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs 

Nr. 80760030092), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Noteikt, ka ar Mārupes novada domes 2020.gada 22. decembra lēmumu Nr.18 

(protokols  Nr.22) apstiprinātā nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760030092), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.1/3-6/21-2020 

derīguma termiņu – 2023.gada 22.decembris. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

Nr.43 

Par lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, Priedaines iela 4, 

Piejūras iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, Piejūras iela 4 un Piejūras iela Piņķos, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā teritoriju, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu 

Nr.2/2023 izdošanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 



 
 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.2/2023  „Par lokālplānojuma, kas ietver nekustamo 

īpašumu Jūrmalas iela 13A, Priedaines iela 4, Piejūras iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras 

iela 3, Piejūras iela 4 un Piejūras iela, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

teritoriju, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, 

apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka ar šā lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu, 

spēku zaudē “Detālplānojums nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 13A zemesgabalam ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 0262”, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības 

domes 2014.gada 23.aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā 

īpašuma Jūrmalas iela 13A zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0262” 

(protokols Nr.5, 8.§). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļai: 

3.1. Saistošos noteikumus divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas nosūtīt 

izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmu,   

3.2. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu apstiprināšanas piecu darba dienu 

laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv un 

Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

3.3. Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē nodrošināt saiti uz Lokālplānojumu 

Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 3 (trīs) lapām. 

 

 

Nr.44 

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

(kadastra Nr.8076 012 0736), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120736), detālplānojuma 1.1.redakciju kā 

galīgo, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma redakciju  Ģeoportālā: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26300. 

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

pielikums). 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26300


 
 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma 

nosacījumiem ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120736), 

īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

5. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai: 

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

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā nosūtīt 

izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmu, pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv un nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada domes 

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt hipersaiti uz apstiprināto 

detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis”.  

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam. 
 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām. 

 

 

Nr.45 

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

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

novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Ivars Punculis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

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

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

Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1.redakciju kā galīgo, hipersaite uz apstiprinātā 

detālplānojuma redakciju  Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25725. 

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

pielikums). 

3.  Detālplānojuma īstenošana uzsākama šādā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma 

nosacījumiem ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamo īpašumu 

“Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra apz.80760030422) un 

Zeltiņu iela 106 (kadastra apz. 80760031546), Mārupē, Mārupes novadā, īpašnieku 

Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5.  Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai: 

http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25725


 
 

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

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā nosūtīt izsludināšanai 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības 

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

nodrošināt informācijas pieejamību Mārupes novada domes informatīvajā 

izdevumā „Mārupes Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu 

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

6.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta 

adresi. 

 

Lēmums protokola pielikumā uz 5 (piecām) lapām. 

 

 

Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.13:45. 

 

Pielikumā apstiprināti 52 (piecdesmit divi) pašvaldības domes  lēmumi. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:               Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre                Kristīne Štrāla 

                                                                       

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2023.gada 1.februārī 

 

http://www.marupe.lv/

