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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.4 

Mārupē 

 

Mārupes  novadā                     2023.gada 28.februārī 

 

Domes sēde sasaukta plkst.10:00, 

atklāta plkst.10:00 

 

Domes sēdi vada Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence 

 

Domes sēdē piedalās deputāti: Dace Štrodaha, Līga Kadiģe, Ira Dūduma, Ilze Bērziņa, Oļegs 

Sorokins, Mārtiņš Bojārs, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Aivars Osītis, Uģis 

Šteinbergs, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, 

Andris Puide 

 

Domes sēdē nepiedalās deputāts  Ivars Punculis – slimības 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 sabiedrisko attiecību speciāliste Lelde Drozdova – 

Auzāne, 

Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šmite, 

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

Juristi: Linda Liepiņa, Laura Cine, Jānis Buza, Dāvids Valters, 

Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja Evita Rozīte-Bikše, 

Sociālā dienesta vadītāja  Ināra Ļebedeka. 

 

Uz domes sēdi ieradies Pēteris Senkāns 

SIA “P104” pārstāvis 

 

Domes sēdi protokolē:  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Ilona Pelša 

 

Darba kārtība: 

Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

1.  Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

izmaiņām un grozījumiem nolikumā.  
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2.  Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 28.decembra lēmuma Nr.7 “Par 

pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, Jaunmārupe, Mārupes 

novads, atsavināšanu un cenas apstiprināšanu” atcelšanu.  

3.  Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu. 

4.  Par  nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu. 

5.  Par nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 5c, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu.  

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

lēmumā Nr.34 (sēdes protokols Nr.11) “Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš 

Mārupes zvēru fermai” bezatlīdzības pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības 

īpašumā”.  

7.  Par zemes vienības daļas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā autobusa 

pieturas “Pilotu skola” ierīkošanai Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novada. 

8. Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību “Mednieku klubs 

“Tīreļi””.  

9.  Par Mārupes novada pašvaldības  domes 2021.gada 9.decembra lēmuma Nr.1 “Par 

pašvaldības atbalstu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalībai ERAF projekta 

“Biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viršu ielā 6, Tīrainē” 

ietvaros” atcelšanu.  

10.  Par galvojuma sniegšanu SIA “BABĪTES SILTUMS” aizņēmumam Beberu ciema un 

Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu savienojuma izbūvei, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā.  
11.  Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai 

Mārupes novadā” apstiprināšanu.  

12.  Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.decembra lēmuma Nr.______ „Par 

izmaiņu projekta Dzīvojamās mājas jaunbūve Bebru iela 5, Mārupes novads, 

noraidīšanu” apstrīdēšanas iesniegumu.  

13.  Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 7.decembra lēmuma Nr.___ „Labot 

ģenplānu” apstrīdēšanas iesniegumu. 

14.  Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par piespiedu 

naudas uzlikšanu Nr.2/8/566 apstrīdēšanas __Zemturu iela 16, Mārupe. 

15.  Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par piespiedu 

naudas uzlikšanu Nr.2/8/566 apstrīdēšanas iesniegumu_Zemturu iela 18, Mārupe. 

16. Par sabiebrības ar ierobežotu atbildību “Piche” iesniegumu.  

17.  Par Pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. 

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

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

sarakstu apstiprināšanu.  

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

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

iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu”. 

20.  Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju 

noteikumu apstiprināšanu. 

21. Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības  domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un  citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu. 

22. Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju 

plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu. 
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23.  Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.22 “Par privātpersonu 

līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” 

atcelšanu.  

24.  Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmuma Nr.43 “Par 

privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem 

pakalpojumiem” atcelšanu.  

25.  Par pilsētas ģerboņa izstrādes kārtību un darba grupas izveidošanu. 

26.  Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  un soda naudas dzēšanu. 

27.  Par pašvaldības izpilddirektora pilnvarojumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo 

nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  un soda naudas dzēšanu. 

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

28.  Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistiem (7 gab.). 

29.  Par  Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona bibliotēkas statusam. 

30.  Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.__/2023 “Par kārtību 

kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, 

kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu 

pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” apstiprināšanu.  

31.  Par Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 25.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 

funkcijas īstenošanas kārtība” precizēšanu. 

32.  Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolu izglītības iestāžu pirmsskolas grupu 

darbu 2023.gada vasarā. 

33.  Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2023.gadā” apstiprināšanu. 

34.  Par jaunu Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par pašvaldības 

pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” izstrādi. 

35.  Par jaunu Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par Mārupes 

novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 

izstrādi. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

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

lietošanas mērķa noteikšanu (7 gab.) 

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

38.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (7 gab.). 

39.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Peles” (kadastra 

Nr.80760090006), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļām. 

40.  Par adreses/nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu (4.gab.). 

41.  Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Stirnu ielas posmam, Lapsās, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā. 

42.  Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 

43.  Par detālplānojuma “Sēnītes” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

atcelšanu. 

44.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Klūgas” 

kadastra Nr.8048 002 0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra 

Nr. 8088 007 0042, Salas pagastā, Mārupes novadā. 
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45.  Par nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumā apstiprināšanu. 

46.  Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760032297) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

47.  Par nekustamā īpašuma “Sniedzes” Varkaļi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.8088 007 0076) detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

48.  Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 8076 007 1316) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 007 3555, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

49.  Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma 

“Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

50.  Par statusa maiņu pašvaldības autoceļam C-21 Lapiņu dambis un nosaukuma 

piešķiršanu. 

51.  Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” 

apstiprināšanu. 

52.  Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkurss” komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. 

53.  Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstībai Mārupes novada Babītes un Salas pagastos apstiprināšanu. 

54.  Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros 

precizētās, Mārupes novada Babītes notekūdeņu aglomerācijas apstiprināšanu. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

55.  Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

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

apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. ___/2023 izdošanu. 

 

Deputātu balsojums par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko, Andris Puide), (Ivars Punculis, slimības dēļ, domes sēdē nepiedalās),  „pret”  

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

 

1. Apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt domes sēdi. 
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Finanšu komitejas iesniegtie lēmumprojekti: 

 

Nr.1 

Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva 

izmaiņām un grozījumiem nolikumā 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. No Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva atbrīvot 

komisijas locekli Kalvi Avotiņu. 

2. Apstiprināt par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijā Valsts 

vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieci Aivitu Zavadsku. 

3. Izteikt Nolikuma 7.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.1. Aivita Zavadska – Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktora 

vietniece.” 

4. Izteikt Nolikuma 7.10 apapkšpunktu šādā redakcijā: 

“7.10. Ināra Ļebedeka – Mārupes sociālā dienesta vadītāja.” 

5. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu paziņot atbrīvotajam un ieceltajam komisijas loceklim. 

6. Lēmums stājās spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.2 

Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 28.decembra lēmuma Nr.7 “Par pašvaldībai 

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

atsavināšanu un cenas apstiprināšanu” atcelšanu 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 28.decembra lēmuma Nr.7 “Par 

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

atsavināšanu un cenas apstiprināšanu”. 

2. Noteikt, ka Iesniedzējas sedz izdevumus, kas radušies ar nekustamā īpašuma Neriņas iela 

15, Jaunmārupe, Mārupes novads, novērtēšanu. 
 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.3 

Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo Dāvids Valters, informējot, ka lēmuma lemjošās daļas 2.punkts tiek precizēts, izsakot to 

sekojoša redakcijā –  

“2.  Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt Nekustamā 

īpašuma  garāžas (garāžas Nr.122 – Nr.159) (kadastra apzīmējums 8076 001 0025 001) 

īpašniekus un Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

ar tiem pirkuma līgumus.” 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Nodot nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Pašvaldībai piederošās domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8076 001 

0025, atsavināšanai garāžu ēkas (garāžas Nr.122 – Nr.159) (kadastra apzīmējums 8076 001 

0025 001) īpašniekiem. 

2. Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt Nekustamā 

īpašuma  garāžas (garāžas Nr.122 – Nr.159) (kadastra apzīmējums 8076 001 0025 001) 

īpašniekus un Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

ar tiem pirkuma līgumus. 

3. Noteikt, ka pirkuma līgumi par atsavināšanai noteikto cenu noslēdzami viena gada laikā, no 

šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.4 

Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo Dāvids Valters, informējot, ka lēmuma lemjošās daļas 2.punkts tiek precizēts, izsakot to 

sekojoša redakcijā –  

“2.  Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt Nekustamā 

īpašuma  garāžas (garāžas Nr.44 – Nr.121) (kadastra apzīmējums 8076 001 0048 001) 

īpašniekus un Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

ar tiem pirkuma līgumus.” 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Nodot nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

Pašvaldībai piederošās domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 8076 001 

0048, atsavināšanai garāžu ēkas (garāžas Nr.44 – Nr.121) (kadastra apzīmējums 8076 001 

0048 001) īpašniekiem. 

2.  Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt Nekustamā 

īpašuma  garāžas (garāžas Nr.44 – Nr.121) (kadastra apzīmējums 8076 001 0048 001) 
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īpašniekus un Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt 

ar tiem pirkuma līgumus. 

3.  Noteikt, ka pirkuma līgumi par atsavināšanai noteikto cenu noslēdzami viena gada laikā, no 

šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.5 

Par nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 5c, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu atsavināšanu 

Ziņo Dāvids Valters, informējot, ka lēmuma lemjošās daļas 2.punkts tiek precizēts, izsakot to 

sekojoša redakcijā –  

“2.  Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt Nekustamā 

īpašuma  garāžu kompleksa  (kadastra apzīmējums 8076 011 0799 001) īpašniekus un 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt ar tiem 

pirkuma līgumus.” 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Nodot nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 5c, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes 

novads, Pašvaldībai piederošās domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 

8076 011 0799, atsavināšanai garāžu kompleksa  (kadastra apzīmējums 8076 011 0799 001) 

īpašniekiem. 

2.  Uzdot Pašvaldības īpašuma pārvaldei par atsavināšanas noteikto cenu informēt Nekustamā 

īpašuma  garāžu kompleksa  (kadastra apzīmējums 8076 011 0799 001) īpašniekus un 

Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Andrejam Encem slēgt ar tiem pirkuma 

līgumus. 

3. Noteikt, ka pirkuma līgumi par atsavināšanai noteikto cenu noslēdzami viena gada laikā, no 

šī lēmuma pieņemšanas dienas. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.6 

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

Nr.34 (sēdes protokols Nr.11) “Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru 

fermai” bezatlīdzības pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā” 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Izteikt Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra lēmuma Nr.34 sēdes 

protokols Nr.11) “Par valsts vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru fermai” 

bezatlīdzības pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā” 1.punktu, šādā redakcijā: 
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“1.  pārņemt bez atlīdzības valstij piederošā nekustamā īpašuma valsts vietējā autoceļa V24 

“Pievedceļš Mārupes zvēru fermai, km 0,000-0,580 Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 80760120143) – zemes vienību (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 80760120143) 1,02 ha platībā un uz tās izbūvēto 

komplekso inženierbūvi “V24 Pievedceļš Mārupes zvēru fermai” (būves kadastra 

apzīmējums 80760120143001)”. 

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt kontroli par lēmuma izpildi. 

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu 

nosūtīt VSIA “Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.7 

Par zemes vienības daļas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā autobusa pieturas 

“Pilotu skola” ierīkošanai Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Dāvids Valters 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt līgumu ar Valsts akciju sabiedrību 

“STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA””, reģistrācijas Nr. 40003028055, par zemes 

vienības Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra apzīmējums 8076 002 0086, 

daļas 1500 m2 platībā, pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā autoceļa V14 sabiedriskā 

autobusa pieturvietas “Pilotu skola” Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, ierīkošanai 

(skat. pielikums), nosakot, ka: 

1.1.  autobusa pieturvietas ierīkošanai noteikta platība 80 m2 apmērā; 

1.2.  autobusa pieturvietas funkcionāli nepieciešamās piegulošās teritorijas platība noteikta 

1420 m2 apmērā; 

1.3.  pašvaldībai ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt nodotās zemes vienības daļas, 

uz tās izvietotās autobusa pieturas būves, tajā esošo iekārtu un konstrukciju, remonta 

darbus, apsaimniekošanu un uzturēšanu pilnīgā kārtībā atbilstoši attiecīgo normatīvo 

aktu un institūciju prasībām; 

1.4.  līguma darbības termiņš ir līdz 2036.gada 30.janvārim; 

1.5.  nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins Valsts akciju sabiedrībai “STARPTAUTISKĀ 

LIDOSTA “RĪGA”” samazināts atbilstoši bezatlīdzības lietošanā pieņemtajai zemes 

vienības daļas platībai.2.  Lēmumu noformētu ar drošu elektronisko parakstu nosūtīt 

Valsts akciju sabiedrībai “STARPTAUTISKĀ LIDOSTA “RĪGA”” uz e-pasta adresi: 

office@riga-airport.com. 

3.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektora vietniecei I.Krēmerei. 

4. Administratīvais akts, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu, 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.   

5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmajai daļai, Administratīvais akts 

apstrīdams viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas 

Rīgas tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007. 

 

Lēmums protokola pielikumā 

mailto:office@riga-airport.com
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Nr.8 

Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību  

“Mednieku klubs “Tīreļi”” 

Ziņo Jānis Buza 

 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Andris Puide),  (Nikolajs Antipenko balsojumā nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības dome nolemj: 

 

1.  Nodot biedrībai “Mednieku klubs “Tīreļi””, Reģ.Nr.40008067699, medību tiesības Mārupes 

novada pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos:  

1.1.  “Āriņi”, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8048 013 0059 (Rīgas 

rajona tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000447541), kas 

sastāv no zemes vienības 1.5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8048 013 0059; 

1.2.  “Evelīnas”, Salas pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8088 010 0089 (Rīgas 

rajona tiesas Salas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000549473), kas sastāv 

no zemes vienības 1.99 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 80880100089; 

1.3.  nekustamais īpašums ar kadastra numuru 8088 010 0046, (Babītes novada pašvaldības 

domes 24.01.2018. lēmumu “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”, protokols 

Nr.1, 21.§.), kas sastāv no zemes vienības 5.14 ha platībā.  

1.4.  "Sūkņu stacija "Babīte"", Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8048 002 

0081 (Rīgas rajona tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā 

Nr.100000105263), kas sastāv no zemes vienības 0.4986 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu numurs 8048 002 0081; 

1.5.  "Sūkņu stacija " Trenči "", Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra numurs 8048 

005 0002 (Rīgas rajona tiesas Babītes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000108074), kas sastāv no zemes vienības 0.1178 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8048 005 0002; 

1.6.  inženierbūve – Dzilnupes poldera aizsargdambja daļa ar kadastra numuru 8048 508 

0093 un kadastra apzīmējumu 8048 008 0040 007 (Rīgas rajona tiesas Babītes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000167208), kas atrodas uz privātpersonai 

piederoša nekustamā īpašuma “Dzilnupes”, Babītes pagasts, Mārupes novads, kas 

sastāv no zemes vienības 0.4 ha platībā.  

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

ar biedrību “Mednieku klubs “Tīreļi””, Reģ.Nr.40008067699, par medību tiesību nodošanu 

uz noteiktu laiku – 5 (pieciem) gadiem, saskaņā ar pielikumu.  

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.9 

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 9.decembra lēmuma Nr.1 “Par 

pašvaldības atbalstu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalībai ERAF projekta 

“Biroja ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas  

pasākumi Viršu ielā 6, Tīrainē” ietvaros” atcelšanu 

Ziņo Laima Levanoviča. 

Viedokli attiecībā par AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” izsaka deputāts Normunds  Orleāns, 

interesējoties, vai uzņēmumā ir paredzēts veikt arī auditu. 

Andrejs Ence atbild apstiprinoši, informējot, ka audits ir paredzēts. 
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Atklāti balsojot ar 16 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko), „pret”  nav, „atturas” 2 (Andris Puide, Jānis Kazaks), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj:  

 

1. Neatbalstīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalību 

Darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 

paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. 

specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 

13.1.3.1.pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā 

ekonomiskās situācijas uzlabošanai”. 

2. Ar šā lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 

9.decembra lēmums Nr.1 (domes ārkārtas sēdes protokola Nr.15 pielikums) par pašvaldības 

atbalstu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” dalībai ERAF projekta “Biroja ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viršu ielā 6, Tīrainē” ietvaros. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu informēt Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.10 

Par galvojuma sniegšanu SIA “BABĪTES SILTUMS” aizņēmumam Beberu ciema un 

Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu savienojuma izbūvei, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

Ziņo Laima Levanoviča, aicinot šo lēmumu virzīt izskatīšanai uz marta mēneša domes sēdi, kad 

tiks pieņemts lēmums par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanu, 

piebilstot, ka šobrīd  šo lēmumu nevar pieņemt, jo pašvaldībā darbojas tehniskais budžets. 

Inga Krūmiņa uzskata, ka lēmums ir apstiprināms, atrunājot, ka lēmums stāsies spēkā vienlaikus 

ar Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanu. 

Deputāti vienojas, ka lēmums tiek papildināts ar 8.punktu –  

“8. Lēmums stājas spēkā pēc  Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanas.” 

 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Nikolajs Antipenko), 

„pret”  nav, „atturas” 2 (Normunds Orleāns, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

Uzdod Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam iesniegt galvojuma 

pieteikumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei, saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti izmantojot Valsts kases 

nodrošinātos e-pakalpojumus, un pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomes pozitīva lēmuma saņemšanas slēgt galvojuma līgumu ar Valsts kasi, 

ievērojot šādus nosacījumus:  

 

1. SIA “BABĪTES SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003145751, ir 100% Mārupes novada 

pašvaldības kapitālsabiedrība; 

2. Galvotā aizņēmuma aizdevējs – Valsts kase; 



 
 

11 

 

3. Galvotā aizņēmuma mērķis – Beberu ciema un Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu 

savienojuma izbūve, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

4. Galvotā aizņēmuma apmērs un procentu likme – 40796,00 EUR (četrdesmit tūkstoši 

septiņi simti deviņdesmit seši euro, 00 centi), fiksētā likme 4.682%; 

5. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš – 20 gadi; 

6. Galvotā aizņēmuma pamatsummas atliktais termiņš – 12 mēneši; 

7. Galvotā aizņēmuma atmaksāšanas garantijas – Mārupes novada pašvaldība garantē ar 

savu budžetu.  

8. Lēmums stājas spēkā pēc  Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.11 

Par saistošo noteikumu Nr.3/2023 

“Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” apstiprināšanu 

Ziņo Linda Liepiņa. 
 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

Nikolajs Antipenko,), (Guntis Ruskis balsojumā nepiedalās), „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris 

Puide), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  
 

1.  Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai  

Mārupes novadā ” saskaņā ar  pielikumu. 

2.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus 

Nr. 3/2023  “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” nosūtīt 

publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

3.  Saistošie noteikumi Nr. 3/2023  “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes 

novadā” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.12 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.decembra lēmuma Nr._____ „Par izmaiņu 

projekta Dzīvojamās mājas jaunbūve Bebru iela 5, Mārupes novads, noraidīšanu” 

apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 13 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis 

Vācietis, Ira Dūduma, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” 5 (Jānis Kazaks, 

Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

Atstāt negrozītu Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.decembra lēmumu 

Nr._____„Par izmaiņu projekta Dzīvojamās mājas jaunbūve Bebru iela 5, Mārupes novada 

noraidīšanu”. 

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

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

Administratīvajā rajona tiesā. 

Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ViewProcurement/90213
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ViewProcurement/90213
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Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.panta otru daļu šis lēmums uzskatāms par paziņotu otrajā darba 

dienā pēc tā nosūtīšanas. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.13 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 7.decembra lēmuma Nr.____ 

 „Labot ģenplānu” apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 12 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Valdis 

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira 

Dūduma, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” 6 (Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, 

Guntis Ruskis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atcelt Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 7.decembra lēmumu Nr._____ „Labot 

ģenplānu”; 

2. Uzdot Mārupes novada Būvvaldei viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas 

pieņemt jaunu lēmumu ar tiesību normām atbilstošu pamatojumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.14 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par piespiedu 

naudas uzlikšanu Nr.2/8/566 apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” 7 (Mārtiņš Bojārs, Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, 

Guntis Ruskis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1.  Atcelt Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 2.novembra izpildrīkojumu Nr.2/8/566 par 

piespiedu naudas uzlikšanu. 

2.  Lēmums nav pārsūdzams. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.15 

Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 9.novembra izpildrīkojuma par piespiedu 

naudas uzlikšanu Nr.2/8/566 apstrīdēšanas iesniegumu 

Ziņo Laura Cine 

 

Atklāti balsojot ar 10 balsīm „par” (Andrejs Ence, Līga Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Nikolajs 

Antipenko), „pret”  nav, „atturas” 8 (Mārtiņš Bojārs, Andris Puide, Jānis Kazaks, Ilze Bērziņa, 

Guntis Ruskis, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Oļegs Sorokins), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Atcelt Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 29.novembra izpildrīkojumu Nr.2/8/788 par 

piespiedu naudas uzlikšanu. 

2. Lēmums nav pārsūdzams. 
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Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.16 

Par sabiebrības ar ierobežotu atbildību “Piche” iesniegumu  

Ziņo Inga Krūmiņa 

 

Atklāti balsojot ar 10  balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Līga Kadiģe, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Nikolajs 

Antipenko,), „pret”  6 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Aivars Osītis, Ilze Bērziņa, Jānis 

Kazaks, Guntis Ruskis), „atturas” 2 (Andris Puide, Valdis Kārkliņš), Mārupes novada 

pašvaldības dome nolemj: 

 

1. Noraidīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Piche”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003743883, pieteikumu par nemantiskā kaitējuma EUR 100, – (viens simts) apmērā 

atlīdzināšanu.  

2. Uzdot Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai šo lēmumu 

nosūtīt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Piche”, vienotais reģistrācijas numurs 

40003743883. 

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

79.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas 

Administratīvajā rajona tiesā. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.17 

Par Pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo E.Rozīte – Bikše 

Pēc savstarpējām debatēm tiek lemts par nolikuma papildināšanu ar punktu Nr. 18.3 -  

“18.3.  pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldības līgumus, un 

organizē to izpildes uzraudzību;”, kā arī struktūrshēmā mainot amata nosaukumu -  

Atkritumu apsaimniekošanas speciālists uz Vides pārvaldības speciālists. 
 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis 

Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds 

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

pašvaldības dome nolemj: 
 

1.     Apstiprināt Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

2.     Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļai Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumu ievietot pašvaldības 

mājaslapā. 

  

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.18 

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

(sēdes protokols Nr.17), lēmumā Nr.39 par Mārupes novada pašvaldības iestāžu amata 

vietu sarakstu apstiprināšanu 

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

Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 

Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs Antipenko, 

Andris Puide), (Valdis Kārkliņš no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  nav, 

„atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

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

protokols Nr.17) šādus grozījumus: 

 

1.1.  izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (Pašvaldības īpašumu pārvaldes amatu 

saraksts); 

 

1.2.  izteikt  13.pielikuma (Mārupes pašvaldības policija) 8.punktu šādā redakcijā:  
8 Administratīvais 

inspektors 

2 28.3.Privātpersonu 

kontrole 

III 8. 3341 07 

 

2. Lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.martā. 

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

protokols Nr.17), lēmumu Nr.39 un tā pielikumus. 
 

Lēmums protokola pielikumā. 
 

Nr.19 

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

Nr.40 (sēdes protokols Nr.17) 

“Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu  

amata vietu sarakstu apstiprināšanu” 

Ziņo Anete Freimane 
 

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

Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Ira 

Dūduma, Nikolajs Antipenko), „pret”  nav, „atturas” 7 (Oļegs Sorokins, Normunds Orleāns, Aivars 

Osītis, Ilze Bērziņa, Guntis Ruskis, Jānis Kazaks, Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 
 

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

protokols Nr.17) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 2.pielikuma (Mārupes pamatskola) 11.punktu un 19.punktu šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Amats 

Vienādo 

amata 

vietu 

skaits 

Amata saime/apakšsaime 
Amata 

līmenis 

Amata 

mēnešalgu 

grupa 

Profesijas 

kods 

11 
Skolotājs 

logopēds* 
4    2352 01 

19 Skolotāja palīgs 18 
33.Pedagoģiskās darbības 

atbalsts 
I 4. 5312 01 

 

1.2. izteikt 9.pielikuma (Mārupes mūzikas un mākslas skola) 8.punktu un 9.punktu 

šādā redakcijā: 

Nr. 

p.k. 
Amats 

Vienādo 

amata 

vietu 

skaits 

Amata saime/apakšsaime 
Amata 

līmenis 

Amata 

mēnešalgu 

grupa 

Profesijas 

kods 
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8 Ēkas dežurants 3 4.Apsardz un uzraudzība  IA 3. 9629 05 

9 Apkopējs 6 
16.Fiziskais un 

kvalificētais darbs 
II 2. 9112 01 

 

1.3. papildināt 9.pielikumu ar 11.punktu šādā redakcijā:  

11 

Direktora 

vietnieks 

saimnieciskajā 

jomā 

1 3.Apsaimniekošana IV 9. 1112 37 

   

1.4. grozīt 13.pielikuma (Babītes pirmsskolas izglītības iestāde) 8.punktu, šādā 

redakcijā: 
8 Saimniecības pārzinis 0,8 3.Apsaimniekošana II 7. 5151 11 

   

1.5.svītrot 14.pielikuma (Pirmsskolas izglītības iestāde “Saimīte”) 10.punktu.  

 

1.6.papildināt 14.pielikumu ar 17.punktu, šādā redakcijā:  
10 Saimniecības pārzinis 1 3.Apsaimniekošana II 7. 5151 11 

  

2. Lēmuma stājas spēkā 2023.gada 1.martā. 

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

Nr.40 (sēdes protokols Nr.17). 
 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.20 

Par Mārupes novada pašvaldības darba samaksas  

un sociālo garantiju noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo Anete Freimane 

 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju noteikumus 

saskaņā ar pielikumu.  

2.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos brīdi spēku zaudē Mārupes novada pašvaldības institūciju 

darba samaksas un sociālo garantiju nolikums, kas apstiprināts Mārupes novada pašvaldības 

domes 2021.gada 29.septembra lēm. Nr.75 (sēdes protokols Nr.13).  

3.  Lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.martā. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 
 

Nr.21 

Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja , 

priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu  

Ziņo Andrejs Ence 

Diskusija strap deputātiem Normundu Orleānu un Valdi Karkliņu. 

Skaidrojumu sniedz domes priekšsēdētājs Andrejs Ence. 

 

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

Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace Štrodaha, 



 
 

16 

 

Gatis Vācietis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, 

„atturas”  3 (Normunds Orleāns, Valdis Kārkliņš, 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 7.2.punktu šādā redakcijā: 

“7.2.  Domes priekšsēdētāja vietniekam – 3,4” 

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.22 

Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju 

plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt Mārupes novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam aktualizētā 

investīciju plāna 2023. - 2025.gadam grozījumus saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt Mārupes novada Attīstības programmas 2022. – 2028.gadam aktualizētā investīciju 

plāna 2023. – 2025.gadam grozījumus pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.23 

Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.22 “Par privātpersonu 

līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” atcelšanu 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

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

nolemj:  

 

1.  Atcelt Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmumu Nr.22 “Par privātpersonu 

līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” ar 

2023.gada 1.aprīli. 

2.  Mārupes Sporta centram sagatavot un noslēgt vienošanos ar audzēkņiem/audzēkņu 

likumiskajiem pārstāvjiem par grozījumiem līgumos “Par līdzmaksājumu par Mārupes 

Sporta centra sniegtajiem pakalpojumiem” saskaņā ar lēmuma 1.punktu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

http://www.marupe.lv/
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Nr.24 

Par Mārupes novada pašvaldības domes 

2022.gada 30.marta lēmuma Nr.43  

“Par privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem 

pakalpojumiem” atcelšanu 

Ziņo Linda Liepiņa 

 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

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

nolemj:  

 

1.  Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmumu Nr.43 “Par 

privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem” ar 

2023.gada 1.aprīli. 

2.  Babītes Sporta kompleksam sagatavot un noslēgt vienošanos ar audzēkņiem/audzēkņu 

likumiskajiem pārstāvjiem par grozījumiem līgumos “Par līdzmaksājumu par Babītes Sporta 

kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem” saskaņā ar  lēmuma 1.punktu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.25 

Par pilsētas ģerboņa izstrādes kārtību un darba grupas izveidošanu 

Ziņo Inuta Šaroka 

 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

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

nolemj:  

 

1. Apstiprināt šādu ģerboņa izstrādes kārtību: 

1.1.  līguma slēgšana ar heraldikas mākslinieku; 

1.2.  vismaz 2 ģerboņa skiču izstrāde; 

1.3.  skiču apspriešanu Apkaimju konsultatīvajā padomē; 

1.4.  vismaz vienas skices virzīšanu apstiprināšanai Valsts heraldikas komisijā ar domes 

lēmumu. 

2. Izveidot ģerboņa izstrādes darba grupu šādā sastāvā: 

2.1.  Mārupes novada pašvaldības domes deputāte Ilze Bērziņa; 

2.2.  Mārupes novada pašvaldības domes deputāte (Mārupes Kultūras nama vadītāja) Ira 

Dūduma; 

2.3.  Mārupes novada pašvaldības domes deputāts Andris Puide; 

2.3.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas vadītāja Elīna Brigmane; 

2.4.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas Vizuālās identitātes speciālists Sandis Zolts; 

2.5.  Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un 

mārketinga nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Žunde; 

2.6.   Centrālās administrācijas Sabiedrības iesaistes un mārketinga nodaļas Mārketinga un 

komunikācijas speciāliste Inuta Šaroka. 
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3.  Ģerboņa izstrādes procesā nodrošināt Apkaimju konsultatīvās padomes iesaisti, lai 

nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību.  

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.26 

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma 

naudas  un soda naudas dzēšanu 

Ziņo Inga Krūmiņa 

  

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Nikolajs Antipenko, 

Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” 1 (Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj:  

 

1.   Dzēst SIA FIDUCIA, reģistrācijas Nr.40103889477, nekustamā īpašuma nodokļa 

pamatparādu EUR 42,00 (četrdesmit divi euro 00 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 

EUR 12,84 (divpadsmit euro 84 centi).  

2.   Dzēst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NERID”, reģistrācijas Nr.40103591110, 

nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 48,21 (četrdesmit astoņi euro 21 cents) un 

ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 15,09 (piecpadsmit euro 09 centi). 

3.   Gadījumā, ja dzēšot šā lēmuma 1. un 2.punktā minēto nekustamā īpašuma nodokļa parādu, 

nodokļa parāda apmērs uz dzēšanas brīdi ir pieaudzis, dzēst nodokļa parādu pilnā apmērā, 

tai skaitā pieaugušo nokavējuma naudas apmēru. 

4.   Publicēt Pašvaldības mājas lapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu.  

5.   Lēmumu nodot izpildei Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vecākajai nekustamā īpašuma nodokļa administratorei I.Lasumai – Lasmanei.  

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.27 

Par pašvaldības izpilddirektora pilnvarojumu par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu 

parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas  un soda naudas dzēšanu 

Ziņo Inga Krūmiņa 

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

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

Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Nikolajs Antipenko, Andris Puide), 

(Oļegs Sorokins no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās),  „pret”  nav, „atturas” 1 

(Normunds Orleāns), Mārupes novada pašvaldības dome nolemj:  

 

1.   Pilnvarot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru pieņemt lēmumu par nekustamā 

īpašuma nodokļa parāda un ar to saistītās nokavējuma naudas dzēšanu, gadījumos kad 

izpildās visi šādi nosacījumi: 

1.1. nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz EUR 100,00 (viens simts euro 00 

centi); 

1.2. nekustamā īpašuma nodokļa parāds tiek dzēsts juridiskām personām, kuras ir izslēgtas 

no Uzņēmumu reģistra reģistriem; 

1.3. nekustamais īpašums piekrīt valstij vai pašvaldībai. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai par pieņemto 

lēmumu informēt valsts akciju sabiedrību “Valsts nekustamie īpašumi”. 
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Lēmums protokola pielikumā. 

 

Domes sēdes pārtraukums  

no plkst. 11.30 līdz  plkst.11.45 

 

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

 

Nr.28.1 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Piešķirt E.P., personas kods [...], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

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

“2023 ICU Junior World & World Cheerleading Championships” Orlando, Amerikas 

Savienotajās valstīs, no 2023.gada 19.aprīļa līdz 21.aprīlim, 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 sportistes faktiskus izdevumus saistībā ar 

atbalstīto pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu E.P., personas kods [...], likumiskajai pārstāvei A.P., personas kods [...], uz A/S 

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

iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.28.2 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Piešķirt A.V., personas kods [...], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību  2023.gada ziemas un 

pavasara treniņnometnēs Albufeirā, Portugālē, no 2022.gada 27.decembra līdz 

2023.gada 27.janvārim un no 2023.gada 7.marta līdz 4.aprīlim, 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 sportistes faktiskus izdevumus saistībā ar 

atbalstīto pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo 

atbalstu A.V., personas kods [...], likumiskajam pārstāvim I.V., personas kods [...], uz 
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A/S “Swedbank” kontu Nr. [...], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, ieturot 

iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.28.3 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Piešķirt S.D.-K., personas kods [...], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit 

euro) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību sacensībās “5 stars 

International Cup”, Turcijā, no 2023.gada 28.janvāra līdz 4.februārim. 

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 finansiālo atbalstu S.D.-

K., personas kods [...], likumiskajai pārstāvei (mātei) J.D.-.K., personas kods [...], uz A/S 

“Citadele banka” norēķinu kontu Nr. [...], normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

apmērā, ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.28.4 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Piešķirt D.B., personas kods [...], finansiālu atbalstu 700 euro (septiņi simti euro) apmērā, 

lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa taekvondo sacensībās 2023.gadā (“Dutch Open” 

Nīderlandē, no 2023.gada 11.marta līdz 12.martam, “Austrian Open” Insbrukā, Austrijā, 

no 2023.gada 1.aprīļa līdz 4.aprīlim, “Lux Open” Luksemburgā, no 2023.gada 10.jūnija 

līdz 11.jūnijam), 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 biedrībai “OLIMPIKS”, 

reģ. Nr.40008131175, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.28.5 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Piešķirt R.V., personas kods [...], finansiālu atbalstu 421,28 euro (četri simti divdesmit 

viens euro un 28 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 2023.gada 

Latvijas U18 izlases pavasara treniņnometnē, Albufeirā, Portugālē, no 2023.gada 

10.marta līdz 26.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 sportistes faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu R.V., 

personas kods [...], likumiskajam pārstāvim I.V., personas kods [...], uz A/S “SEB banka” 

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

ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.28.6 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistei 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Piešķirt S.V., personas kods [...], finansiālu atbalstu 421,28 euro (četri simti divdesmit 

viens euro un 28 centi) apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņas dalību 2023.gada 

Latvijas U18 izlases pavasara treniņnometnē, Albufeirā, Portugālē, no 2023.gada 

10.marta līdz 26.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 sportistes faktiskus izdevumus saistībā ar atbalstīto 

pasākumu, iesniegšanas Mārupes novada pašvaldībā, pārskaitīt finansiālo atbalstu S.V., 

personas kods [...], likumiskajam pārstāvim I.V. kārtībā un apmērā, ieturot iedzīvotāju 

ienākumu nodokli. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.28.7 

Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Piešķirt J.B., personas kods [...], finansiālu atbalstu 720 euro (septiņi simti divdesmit euro) 

apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar viņa dalību 10. Eiropas Transnacionālajā 

čempionātā Strasbūrā, Francijā, no 2023.gada 3.jūnija līdz 17.jūnijam,  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 biedrībai “Bridža atbalsta 

biedrība”, reģ. Nr.40008078156, uz tās rēķinā norādīto kontu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.29 

Par  Salaspils novada bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu 

reģiona bibliotēkas statusam 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Izvirzīt Salaspils novada bibliotēku reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

2.  Mārupes novada bibliotēkas vadītāja p.i. Ilzei Aizsilai nosūtīt lēmumu Latvijas Bibliotēku 

padomei. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.30 

Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.4/2023 

“Par kārtību kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu 

bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai 

līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar  balsīm 18 „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga 

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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:   
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1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2023  “Par kārtību kādā Mārupes novada pašvaldība 

piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēja”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus Nr.4/2023 "Par kārtību kādā Mārupes novada pašvaldība 

piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēja" 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. 

 

Nr.31 

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 25.janvāra saistošo noteikumu 

Nr.1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas 

īstenošanas kārtība” precizēšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2023 “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, precizētajā redakcijā, 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. 

Nr.32 

Par Mārupes novada pašvaldības pirmsskolu 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupu darbu 2023.gada vasarā 

Ziņo Mārtiņš Bojārs 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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: 
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1. Uzdot Izglītības pārvaldei sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot 

plānu, kādā tiks nodrošināta pirmsskolas grupu darbības nepārtrauktība no 2023.gada 

1.jūnija līdz 2023.gada 31.augustam, nosakot  iestādes darbības pārtraukšanu ne ilgāku kā 

līdz trim nedēļām, un nodrošinot pirmsskolas grupu izglītojamo pirmsskolas izglītības 

programmas apguvi citā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes dežūrgrupā. 

2. Pašvaldības izpilddirektoram izdot rīkojumu, saskaņā ar Izglītības pārvaldes iesniegto plānu 

pirmsskolas grupu darbības nepārtrauktības nodrošināšanai. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.33 

Par nolikuma “Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 

Mārupes novadā 2023.gadā” apstiprināšanu 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Apstiprināt konkursa nolikumu „Tiesību piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu 

organizēšanai   2023.gadā” saskaņā ar pielikumu.  

2.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram rīkot konkursu par tiesībām organizēt 

bērnu un jauniešu nometnes 2023.gadā.  

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.34 

Par jaunu Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu “Par pašvaldības 

pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” izstrādi 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Uzdot Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sadarbībā ar Marupes novada Sociālo 

dienestu izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2023.gada marta sēdē saistošo noteikumu projektu “Par pašvaldības pabalstu 

daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā”, nosakot, ka: 

1.1.   pašvaldība finansiāli atbalsta daudzbērnu ģimenes, kuru atbalstāmo bērnu un viena no 

vecākiem/aizbildņiem, Saistošo noteikumu izpratnē, dzīvesvieta vismaz vienu gadu 

pirms pieteikuma iesniegšanas ir deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā; 

1.2.  pabalstu, par bērnu no 1,5 gadu vecuma līdz viņš uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās 

izglītības iestādē, izmaksā kā regulāru maksājumu divas reizes kalendāra gadā par 

iepriekšējiem pilniem sešiem mēnešiem (līdz 30.jūlijam, līdz 30.janvārim). 

2.  Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai paredzēt pašvaldības 

budžetā attiecīgu finansējumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.35 

Par jaunu Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu 

“Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas” izstrādi 

Ziņo Mārtiņš Bojārs  

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Uzdot Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sadarbībā ar Mārupes novada Sociālo 

dienestu izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas 2023.gada marta sēdē saistošo noteikumu projektu “Par Mārupes novada 

pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”: 

1.1.   paredzot pabalstu vacīnu apmaksai 100 euro apmērā kalendāra gadā senioriem, 

kuriem nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss; 

1.2.    pabalstu apbedīšanai noteikt 300 euro apmērā; 

1.3.    pabalstu aprūpei guļošam vai uzraugāmām pilngadīgām personām noteikt 100 euro 

apmērā mēnesī.  

 2.  Uzdot Centrālās administrācijas Finanšu un grāmatvedības nodaļai paredzēt pašvaldības 

budžetā attiecīgu finansējumu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Attīstības un vides jautājumu komitejas iesniegtie lēmumprojekti 

 

Nr.36.1 

Par nekustamā īpašuma “Sniegrozes” (kadastra Nr. 8076 011 1694), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1612 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sniegrozes” (kadastra Nr. 8076 011 1694), Mārupes 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1612 zemes 

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

iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 



 
 

26 

 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Kraukļi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 011 1851 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 011 1612 

“Sniegrozes”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

106807146 

“Sniegrozes”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 011 1852 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80760111851– 0,3005 ha platībā 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80760111852– 0,3006 ha platībā 

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

lauksaimniecība (kods 0101). 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 
 

Nr.36.2 

Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30 (kadastra Nr. 8076 007 1824), Mārupē, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1824 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30 (kadastra Nr. 8076 007 1824), Mārupē,  

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1824 zemes ierīcības 

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

dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

https://www.kadastrs.lv/varis/104682692?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106807146?type=house
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Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 007 1824 

Skaņā kalna iela 30,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3698 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 007 1824 

001 

Skaņā kalna iela 30,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 1824 

001 001 

Skaņā kalna iela 30-

1,  Mārupe, Mārupes 

novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30-1,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 1824 

001 002 

Skaņā kalna iela 30-

2,  Mārupe, Mārupes 

novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30-2,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2”ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3697 – 430 m2 platībā, 

nosaukumu Skaņā kalna iela, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3698–1348 m2 platībā, 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3697– 430 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 
 

Nr.36.3 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 24 (kadastra Nr. 8076 008 0094), Tīraine, Mārupes 

pagasta, Mārupes novada, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0094 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu  

un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
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Nikolajs Antipenko, Andris Puide), „pret”  nav, „atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības 

dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tīraines iela 24 (kadastra Nr. 8076 008 0094), Tīrainē, 

Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 008 

0094 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc 

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 008 0094 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

104876638 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 008 0573 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 008 0094 

001 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

104876638 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2”ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0574 – 0,0367 ha platībā, 

nosaukumu Tīraines iela, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0573– 0,1804 ha platībā, 

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

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0574 – 0,0367 ha platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.36.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu nekustamo īpašumu Upes ielā 21 un Upes ielā 23 zemes 

vienībām Brīvkalnos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 

https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house


 
 

29 

 

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 Upes ielā 21, kadastra Nr. 8048 010 

0420, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0420 un nekustamā īpašuma Upes 

ielā 23, kadastra Nr. 8048 010 0187, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0187, 

Brīvkalnos, 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 nepiecie-
šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 
objektu 

jaunais 

kadastra 
apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

80480100420 

Upes iela 21, 

Brīvkalni, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

105319836 

Upes iela 21, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480100

420 

Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 
80480100187 

Upes iela 23, 

Brīvkalni, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

105319844 

Upes iela 23, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480100

187 

Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480100420 – 0,1649  ha 

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

(kods 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480100187 – 0,2207  ha 

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

(kods 0601). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.36.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu nekustamo īpašumu “Citroni” un “Pēteri” projektētām zemes 

vienībām Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Andas Gailes (sertifikāta Nr. AA0026), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Citroni" (kadastra Nr. 8088 005 0810) zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0795 un nekustamā īpašuma “Pēteri” (kadastra 

Nr. 8088 005 0230) zemes vienībai “Tecilas", ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0796, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām precizēt 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 

Adresā-
cijas 

objekta 

un, ja 
nepie-

ciešams, 

ar to 
funkcio-

nāli 

saistīto 
objektu 

jaunais 
kadastra 

apzīmē-

jums, ja 
tāds ir 

Cita informācija, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

precizēšana 

zemes 

vienība 

 

80880050795 

“Citroni", 

Silmalas, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

106856422 

“Citroni", Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0795 

Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

precizēšana 

zemes 

vienība 

80880050796 “Tecilas", 

Silmalas, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

106856430 

“Tecilas", Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0796 

Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80880050795 – 0,7549  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80880050796 – 0,7549  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 
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6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.36.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu nekustamo īpašumu “Silavas”, “Pamatskola”, “Nātras” un 

“Kannas”, projektētajām zemes vienībām Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Janas Brices (sertifikāta Nr. AA0163), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Silavas" zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 80880050006 un 80880050278, nekustamā īpašuma “Nātras” zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 80880050165, nekustamā īpašuma "Pamatskola" zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80880050279, nekustamā īpašuma "Kannas" zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 80880050492, 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 

Adresā-
cijas 

objekta 

un, ja 
nepiecie-

šams, ar 

to 
funkcio-

nāli 

saistīto 
objektu 

jaunais 

kadastra 
apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

80880050279 

“Pamatskola”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

104515784 

“Pamatskola”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0864 

Projektā zemes vienība 

“Nr.1”, sastāv no esošām 

z.v. ar kad.apz. 

80880050279, 

80880050165 (daļa) 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

80880050006 "Silavas", 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

105815158 

"Silavas", Spuņciems, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088005

0865 

Projektā zemes vienība 

“Nr.2”, sastāv no esošām 

z.v. ar kad.apz. 

80880050006 (daļa), 
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80880050278, 

80880050165 (daļa) 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

80880050492 

 
"Kannas", 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

105025738 

"Kannas", Spuņciems, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

8088005

0866 

Projektā zemes vienība 

“Nr.3”, sastāv no esošām 

z.v. ar kad.apz. 

80880050492, 

80880050006 (daļa) 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80880050864 – 0,7  ha platībā, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 

apbūve (NĪLM 0701) un 0,196  ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (NĪLM 0700). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80880050865 – 0,271 ha platībā, 

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

0601) un 0,6779 ha platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 

objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM 0501). 

5. Projektētajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80880050866 – 0,5922 ha 

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

(NĪLM 0601) un 0,7928 ha platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 

klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM 0501). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.36.7 

Par nekustamā īpašuma Pededzes iela 16 (kadastra Nr. 8076 007 0490), Mārupē, Mārupes 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2598 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses/nosaukuma  

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pededzes iela 16 (kadastra Nr. 8076 007 0490), Mārupē, 

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2598 zemes ierīcības 

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

dabā). 
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2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 

objektu kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 007 2598 

Pededzes iela 16,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

106337987 

Pededzes iela 

16,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3700 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 007 0490 

001 

Pededzes iela 16,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

106337987 

Pededzes iela 

16,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 007 0490 

002 

Pededzes iela 16,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

106337987 

Pededzes iela 

16,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Pededzes iela 

16A,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3701 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Pededzes iela 

16B,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3702 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.1”ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3699 – 152 m2 platībā, 

nosaukumu Pededzes iela, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.5”ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3703 – 747 m2 platībā, 

nosaukumu Pededzes ielas pievadceļš, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3699 – 152 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3700– 1200 m2 platībā, 

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

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3701– 1200 m2 platībā, 

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

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3702– 1671 m2 platībā, 

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

9. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3703 – 747 m2 platībā, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

10. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

https://www.kadastrs.lv/varis/106337987?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106337987?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106337987?type=house
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11. Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.37.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0700 un adreses piešķiršanu Krūkļu ielā 18, Vīkuļos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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 Krūkļu ielā 18, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0727, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0700, 0.1247 

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

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, maiņa, 
tai skaitā adreses 

pieraksta formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adre-
sācijas 

objekts 

(vien-
sēta, ēka, 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

un telpu 
grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 
nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 
saistīto 

objektu 

kadastra 
apzīmē-jums, 

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 

 
  106889645 

 

Krūkļu iela 18, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

8048 008 0700 001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.37.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0704 un adreses piešķiršanu Krūkļu ielā 26, Vīkuļos,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
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Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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 Krūkļu ielā 26, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0725, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0704, 0.1252 

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

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 
piešķiršana, maiņa, 

tai skaitā adreses 

pieraksta formas 
precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 
saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 
(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas 
objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 
funkcionāli 

saistīto 

objektu 
kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 
objekta 

esošā 

adrese, ja 
tāda ir 

Esošā 

adresācijas 
objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 
ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 
objektu jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informā-
cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106889686 

 

Krūkļu iela 26, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480080704001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.37.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0583 un adreses piešķiršanu Krūkļu ielā 28,  

Vīkuļos, 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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

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

kadastra Nr. 8048 008 0613, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0583, 0.1256 
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ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves 

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 
piešķiršana, maiņa, 

tai skaitā adreses 

pieraksta formas 
precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 
saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 
(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas 
objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 
funkcionāli 

saistīto 

objektu 
kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 
objekta 

esošā 

adrese, ja 
tāda ir 

Esošā 

adresācijas 
objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 
ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 
objektu jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 

informā-
cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842646 

 

Krūkļu iela 28, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480080583001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.37.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 007 1178 un adreses piešķiršanu Vizbulīšu ielā 22,  

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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vizbulīšu ielā 22, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1605, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1350, 0.12 

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

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, maiņa, 

tai skaitā adreses 
pieraksta formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 
esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 
objekts 

(viensēta, 

ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 
ar to 

funkcionāli 

saistīto 
objektu 

kadastra 

apzīmējums, 
ja tāds ir 

Adresā-
cijas 

objekta 

esošā 
adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 
adresācijas 

objekta kods 

adrešu 
klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 
funkcionāli saistīto 

objektu jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 
informā-

cija 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106863862 

 

Vizbulīšu iela 22, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480041350001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

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

pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 
 

Nr.37.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0507 un adreses piešķiršanu “Ceļalaimas”,  

Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

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

Kadiģe, Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Ceļalaimas”, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0514, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0507, 0.186 

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

zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, maiņa, 

tai skaitā adreses 
pieraksta formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 
esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 
objekts 

(viensēta, 

ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 
ar to 

funkcionāli 

saistīto 
objektu 

kadastra 

apzīmējums, 
ja tāds ir 

Adresā-
cijas 

objekta 

esošā 
adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 
adresācijas 

objekta kods 

adrešu 
klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 
funkcionāli saistīto 

objektu jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Cita 
informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106766450 

 

“Ceļalaimas”, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480080507001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

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

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.38.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0701 Krūkļu ielā 20, Vīkuļos, 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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

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

kadastra Nr. 8048 008 0740, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0701, 0.1248 

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

zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.38.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0702 Krūkļu ielā 22, Vīkuļos, 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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

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

kadastra Nr. 8048 008 0743, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0702, 0.1248 

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

zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 
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stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.38.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 008 0703 Krūkļu ielā 24, Vīkuļos, 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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

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

kadastra Nr. 8048 008 0744, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0703, 0.1249 

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

zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.38.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 012 0696, ”Cieceru ceļš B”, 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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Cieceru ceļš B”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. 8076 012 0801, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0696,  0,3000 ha 

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

(kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.38.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 012 0291, “Saulgožu ceļš F”, 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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Saulgožu ceļš F”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. 8076 009 0284, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0291, 0,8300 ha 

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

(kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.38.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 007 2966, Cērpu ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

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

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, Dace 

Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, Nikolajs 

Antipenko, Andris Puide), (Aivars Osītis no sēdes telpas izgājis, balsojumā nepiedalās), „pret”  

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

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Cērpu iela 4,  Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8076 007 

3102, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2966,  1225 m2 platībā, nekustamā 

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

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.38.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8076 008 0357, Lapiņu dambis 40, Tīrainē,  

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, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 

Dace Štrodaha, Gatis Vācietis, Guntis Ruskis, Ira Dūduma, Jānis Kazaks, Normunds Orleāns, 
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Nikolajs Antipenko), „pret”  nav, „atturas” 1 (Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības dome 

nolemj: 

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Lapiņu dambis 40, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8076 008 0357, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0357,  0,0432 

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

zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.39 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Peles”  

(kadastra Nr.80760090006), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļām 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Noteikt nekustamā īpašuma “Peles”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8076 

009 0006, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0007 daļām nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķus: 

1.1. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 11.37 

ha platībā; 

1.2. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 3,85 ha 

platībā; 

1.3. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 32.53 

ha platībā. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.40.1 

Par nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma Lielā iela 88,  

kadastra Nr. 8076 003 1159, detālplānojuma teritorijā, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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: 
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1. Atļaut no nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra  

Nr. 8076 003 1159, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1159 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 
nepiecie-

šams, ar 

to 
funkcio-

nāli 
saistīto 

objektu 

kadastra 
apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta 
esošā 

adrese, ja 
tāda ir 

Esošā 

adresā-

cijas 
objekta 

kods 
adrešu 

klasifi-

katorā, 
ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta jaunā 
adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 
nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 
objektu jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 
tāds ir 

Cita informācija, ja 
tāda ir 

Cita informācija, ja tāda 
ir:  

 

Nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 2, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032220 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 4, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032221 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.2” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 6, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032222 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.3” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 8, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032223 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.4” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 1, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032228 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.9” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 3, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032227 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.8” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 5, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032226 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.7” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 7, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032225 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.6” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 
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Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 9, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032224 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.5” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pededzes iela 76, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032229 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.10” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pededzes iela 78, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032230 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.11” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

likvidēšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

8076003

1159 

Lielā iela 

88, 

Mārupe, 

Mārupes 

novads 

10492

3915 

  

 

 

2. Detālplānojumā projektētajām zemes vienībām: 

2.1. Nr.12, platība – 0,2088 ha, kadastra apzīmējums 8076 003 2231 

2.2.Nr.13, platība – 0,0516 ha, kadastra apzīmējums 8076 003 2232; 

2.3. Nr.14, platība – 0,0502 ha, kadastra apzīmējums 8076 003 2233; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 
 
 Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo 

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

iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās 

dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 

juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.40.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma 

“Saulesciems” (kadastra Nr. 80760060095), Mārupes pagasta, Mārupes novada teritorijā 

plānotajām zems vienībām 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pagasta teritorijā ceļu, piešķirot nosaukumu 

Saulesciema ceļš  (posmā no autoceļa Bašēnu ceļa  līdz zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80760060156) – 0,36 km garumā un 12 m platumā nodalījuma joslā. 
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2. Piešķirt, atbilstoši 2018.gada 31.oktobra apstiprinātajam nekustamā īpašuma 

“Saulesciems”(kadastra Nr.80760060095), Mārupes novada detālplānojumam,  plānotajām 

zemes vienībām  adreses:  

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes vienība 
un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 
to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 
apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 
adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 
un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 
jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš A, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0356 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Saulesciema ceļš B, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0358 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš C, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0357 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš D, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0359 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš E, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0360 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 006 

0095 

Saulesciems, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105420620 

Saulesciems, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienības 

“Nr.6,7,8,9,1

0,11” 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80760060356– 0,49 ha  

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

0601). 

4. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80760060357– 0,30 ha  

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

0601). 

5. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80760060358– 0,30 ha  

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

0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/105420620?type=house


 
 

45 

 

6. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 80760060359– 0,30 ha  

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

0601). 

7. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 80760060360– 0,30 ha  

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

0601). 

8. Noteikt paliekošajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:: 

8.1.  neapgūta  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600) – 1,22 ha platībā; 

8.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101) – 0,50 ha platībā 

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.40.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Ziemcieši” 

(kadastra Nr. 80760030855), Mārupes,  

Mārupes novada teritorijā plānotajām zems vienībām 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pilsētas teritorijā ielu, piešķirot nosaukumu Pededzes 

iela (posmā no Lielās ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760060158) – 

0,45 km garumā un 15 m platumā sarkanajās līnijās. 

2. Piešķirt, atbilstoši 2015.gada 25.februārī apstiprinātajam nekustamo īpašumu Lielā iela 94 

(kadastra Nr.80760031623), “Ziemcieši”(kadastra Nr.80760030855), Sildegu iela 12 

(kadastra Nr. 80760031624), Sildegu iela 14 (kadastra Nr.80760031625), Sildegu iela 16 

(kadastra Nr. 80760031626), Sildegu iela 18 (kadastra Nr. 80760031627), “Mežavēji” 

(kadastra Nr. 80760030493), Mārupē, Mārupes novadā detālplānojumam, plānotajām zemes 

vienībām  adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 
formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 
esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 
grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 
saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 
tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 
adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 
adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 
ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 
apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 37, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Pededzes iela 39, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 41, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 43, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 45, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 47, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 49, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.7” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 51, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.8” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 53, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.9” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 55, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.10” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 57, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.11” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
- - - 

Pededzes iela 59, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 
Projektā 

zemes 
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zemes 

vienība 

 

vienība 

“Nr.12” 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.1”– 1227 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.2”– 1210 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

5. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.3”– 1210 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.4”– 1210 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

7. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.5”– 1210 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.6”– 1211 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

9. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.7”– 1211 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.8”– 1211 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

11. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.9”– 1211 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

12. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.10”– 1211 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

13. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.11”– 1211 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

14. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.12”– 1203 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

15. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.40.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Mežavēji” 

(kadastra Nr. 80760030493), Mārupe,  

Mārupes novads,  teritorijā plānotajām zemes vienībām 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pilsētas teritorijā jaunu ielu, piešķirot nosaukumu 

Mežavēju iela  (posmā no Sildegu ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760030438) – 0,19 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās. 

2. Piešķirt, atbilstoši 2015.gada 25.februārī apstiprinātajam nekustamo īpašumu Lielā iela 94 

(kadastra Nr.80760031623), “Ziemcieši” (kadastra Nr.80760030855), Sildegu iela 12 
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(kadastra Nr. 80760031624), Sildegu iela 14 (kadastra Nr.80760031625), Sildegu iela 16 

(kadastra Nr. 80760031626), Sildegu iela 18 (kadastra Nr. 80760031627), “Mežavēji” 

(kadastra Nr. 80760030493), Mārupē, Mārupes novadā detālplānojumam, plānotajām zemes 

vienībām  adreses: 
 

Veiktā darbība 

(adreses 
piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 
formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 
esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 
objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 
grupa) 

Adresācijas 
objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 
saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 
tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 
adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 
adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 
ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 
apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 6, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.47” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Mežavēju iela 8, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.48” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 10, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.49” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 12, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.50” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 14, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.51” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 16, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.52” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 5, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.53” 

3. Piešķirt plānotajai zemes vienībai “Nr.54” -  0,2180 ha platībā, nosaukumu Mežavēju iela, 

Mārupe, Mārupes novads. 

4. Piešķirt plānotajai zemes vienībai “Nr.55” -  0,0201 ha platībā, nosaukumu Sildegu iela, 

Mārupe, Mārupes novads. 
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5. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.47”– 1402 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.48”– 1463 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

7. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.49”– 1490 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.50”– 1481 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

9. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.51”– 1432 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.52”– 1374 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

11. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.53”– 1484 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 

tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta 

lietošanas mērķa (kods 0503). 

12. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.54”– 2180 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

13. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.55”– 201 m2  platībā, nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

14. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.41 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Stirnu ielas posmam,  

Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Stirnu ielas posmam (zemes vienībām ar kadastra 

apzīmējumiem 80480070311, 80480070296, 80480070312, 80480070295, 80480070303, 

80480070294, 80480070302,  80480070293, 80480070292,  80480070301, 80480070313, 

80480070314, 80480070315, 80480070316, 80480070300, 80480070317, 80480070299, 

80480070298 un 80480070297) saskaņā ar grafisko pielikumu.  

2. Uzdot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei, Stirnu ielas posmu iekļaut Mārupes 

novada ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā pēc Stirnu ielas daļas ar kadastra apzīmējumiem 

80480070306, 80480070318, 80480070711 un 80480070530  pieņemšanu dāvinājumā un 

reģistrāciju zemesgrāmatā. 

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

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

Nr.42.1 

Par nekustamo īpašumu “Zemoši”(kadastra Nr. 8088 003 0019) un  “Silozoli” (kadastra 

Nr. 8088 003 0085),  Salas pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību apvienošanu, adreses 

piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu “Zemoši” (kadastra Nr. 8088 003 0019) un “Silozoli” 

(kadastra Nr. 8088 003 0085), Salas pagastā, Mārupes novadā, sastāvā esošās zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 8088 003 0299 un 8088 003 0085. 

2. Zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 
(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 
adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 
likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 
ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas objekta un, 

ja nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

esošā adrese, ja tāda ir 

Esošā adresācijas 

objekta kods adrešu 
klasifikatorā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresā-
cijas 

objekta 

un, ja 
nepiecie-

šams, ar 

to 
funkcio-

nāli 

saistīto 
objektu 

jaunais 

kadastra 
apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80880030299 - - 

“Zemoši”, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 
8088 003 0299 

8088 003 0085 

adreses 

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80880030174 - - 

“Silozoli”, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 8088 003 0174 

3.  Noteikt apvienotajai zemes vienībai 18.17 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.42.2 

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30. novembra lēmuma Nr. 26.1 (sēdes 

prot. Nr.24) atcelšanu un par nekustamo īpašumu “Vismaņi”(kadastra Nr. 80760030346), 

“Lāčupļava” (kadastra Nr. 80760032539),  “Mežlejas”(kadastra Nr.80760030067) un 

“Čakari”(kadastra Nr.80760032664), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību 

apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30. novembra lēmumu Nr. 26.1 (sēdes 

prot. Nr.24) “Par nekustamo īpašumu “Vismaņi”(kadastra Nr. 80760030346), “Lāčupļava” 

(kadastra Nr. 80760032539) un  “Mežlejas” (kadastra Nr.80760030067),  Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu” .  

2. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu Vismaņi” (kadastra Nr. 80760030346), “Lāčupļava” 

(kadastra Nr. 80760032539), “Mežlejas” (kadastra Nr.80760030067) un “Čakari” (kadastra 

Nr. 80760032664), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, sastāvā esošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumiem 80760032536, 80760030101, 80760032615 un 80760032686.   

3. Apvienotajai zemes vienībai 18,5295 ha platībā atstāt spēkā esošo adresi: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresā-

cijas 

objekta 

un, ja 

nepie-

ciešams, 

ar to 

funkcio-

nāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 

saglabāšana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 003 2536 
“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104924146 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 

8076 003 2536 

8076 003 0101  

8076 003 2615 

adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 001 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 002 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

https://www.kadastrs.lv/varis/104924146?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
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adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 003 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 004 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 002 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 003 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 004 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 005 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 006 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

-  

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 2615 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 - - - 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 0101 
“Lāčupļava”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

 

106893758 

 

- - - 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 003 2686  
“Čakari”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
106916371 

 

- - - 

3.  Noteikt apvienotajai zemes vienībai lietošanas mērķus:  

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – 0,4400 ha platībā; 

3.2. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501) – 3.9947 ha platībā. 

3.3. komercdarbības objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0801) – 11.8694 ha platībā; 

https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106893758?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106893758?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106916371?type=house
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3.4. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā 

(kods 1101) – 2,2254 ha platībā. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.43 

Par detālplānojuma “Sēnītes”,  

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Atcelt detālplānojumu “Sēnītes”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kas 

apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu “Par 

detālplānojuma apstiprināšanu Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma 

“Sēnītes” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0108” (protokols Nr.4., 11§). 

2. Mārupes novada pašvaldības dome vienpusēji izbeidz 2013.gada 7.maijā noslēgto 

Administratīvo līgumu Nr.3-7.1/24.04.2013-4.11 par detālplānojuma “Sēnītes”, īstenošanas 

kārtību un 2013.gada 10.jūlijā noslēgto Vienošanos par grozījumiem līgumā. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

iesnieguma iesniedzējam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-adresi. 

4. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Svetlanai 

Burakai paziņojumu par detālplānojuma atcelšanu ievietot Mārupes novada pašvaldības 

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

publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

5. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Svetlanai 

Burakai informēt personu, ar kuru bijis noslēgts Administratīvais līgums Nr.3-

7.1/24.04.2013-4.11, par līguma izbeigšanu. 

6. Saglabāt ar detālplānojumu “Sēnītes” teritorijai noteiktās ielas sarkanās līnijas, atbilstoši 

Babītes novada (šobrīd Babītes pagasta un Salas pagasta) grafiskajā daļā noteiktai 

Transporta infrastruktūras teritorijai (TR). 

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

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

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

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

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.44 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Klūgas” kadastra 

Nr.8048 002 0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 007 

0042, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Klūgas”, kadastra Nr. 8048 002 0072, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 007 0042, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, kas uzsākta ar Babītes novada domes 2020.gada 22.jūlija lēmumu Nr.14 

(protokols Nr.13) un atcelt ar šo lēmumu apstiprināto detālplānojuma izstrādes darba 

uzdevumu Nr.11-2020. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 31.augustā noslēgto Līgumu Nr. 3-7.2/22.07.2020.-

13.14. par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Klūgas” kadastra Nr. 8048 002 

0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas” kadastra Nr. 8088 007 0042, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, teritorijai.  

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/1-2023 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamo īpašumu “Klūgas”, kadastra Nr. 8048 002 

0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 007 0042, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, teritorijai 8,04 ha platībā. 

5. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju 

Svetlanu Buraku.  

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

finansēšanu ar nekustamo īpašumu “Klūgas”, kadastra Nr. 8048 002 0072, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 007 0042, Salas pagastā, Mārupes novadā, 

īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

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

 

Lēmums protokola pielikumā. 
 

Nr.45 

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

0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumā apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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.  Apstiprināt nekustamā īpašuma “Roznieki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 

007 0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1. redakciju kā 
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galīgo, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma redakciju 

Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis3?organization=101099#document_26741 

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

pielikums). 

3.  Detālplānojuma īstenošana uzsākama šādā kārtībā: 

3.1. Pašvaldības izpilddirektors  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 izpilddirektora vietniecei slēgt Administratīvo līgumu 

par detālplānojuma īstenošanu ar nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienības ar kadastra 

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

kopīpašniekiem 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 pašvaldības tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto 

detālplānojumu Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā 

"Latvijas Vēstnesis”.  

6.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam. 

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

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

(Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.46 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760032297) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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: 

 

Noteikt ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.11 (protokols Nr.3) 

apstiprinātā nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.1/3-6/2-2020 derīguma termiņu – 

2024.gada 26.februāris. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.47 

Par nekustamā īpašuma “Sniedzes” Varkaļi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.8088 007 0076) detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Noteikt, ka ar Babītes novada pašvaldības domes 2020.gada 26.augusta lēmumu Nr.14 

(protokols  Nr.15) apstiprinātā nekustamā īpašuma “Sniedzes”, Varkaļos, Salas pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.8088 007 0076), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma 

Nr.13-2020 derīguma termiņu – 2025.gada 28.februāris. 

2. Noteikt, ka Darba uzdevuma nosacījumi var tikt pārskatīti, ja tā derīguma termiņa laikā tiek 

veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas attiecas uz teritorijas plānošanas 

jomu, vai tiek apstiprināts jauns novada teritorijas plānojums vai veikti esošā teritorijas 

plānojuma grozījumi, un detālplānojuma 1.redakcija vēl nav bijusi nodota publiskai 

apspriešanai. 

3. Noteikt, ka Darba uzdevums ir atceļams, ja stājušies spēkā novada teritorijas plānojuma 

grozījumi vai jauns teritorijas plānojums, kas paredz pēc būtības atšķirīgu, ar detālplānojumā 

paredzēto atļauto izmantošanu nesaskanīgu izmantošanu. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.48 

Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 8076 007 1316) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 007 3555, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma projektu 

nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 4076 007 1316) zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 007 3555, Mārupē, Mārupes novadā teritorijai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.  

3. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par 

detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada pašvaldības 

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

publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

4. Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes vienības īpašnieku un detālplānojuma 

izstrādātāju. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 
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Nr.49 

Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma “Vismaņi” 

(kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Nodot iesniegto Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma 

“Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, 

redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai ievietot paziņojumu par 

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

Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” un publicēt 

informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Lokālplānojuma Izstrādātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 
 

Nr.50 

Par statusa maiņu pašvaldības autoceļam C-21  

Lapiņu dambis un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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 Mārupes novada Tīraines ciema teritorijā un Mārupes pilsētas teritorijā pašvaldības 

autoceļam C-21 Lapiņu dambis ar kadastra apzīmējumu 80760080383001 statusu uz ielu, 

piešķirot nosaukumu: 

Lapiņu dambis  (posmā no  Mārupītes gatves līdz valsts autoceļam V13 Jelgavas ceļš) 1,83 

km garumā un 25 m platumā sarkanajās līnijās.  

2. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam 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. 
 

Nr.51 

Par saistošo noteikumu Nr.5/2023  

“Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 
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Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2023 “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības 

budžeta nolikums” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos noteikumus 

Nr. 5/2023 “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” nosūtīt publicēšanai 

oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Saistošie noteikumi Nr. 5/2023 “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

4. Noteikt, ka 2023.gadā līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa (turpmāk – Konkurss) 

norises laiks ir no 2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 30.decembrim, saskaņā ar šādu 

grafiku: 

4.1. Konkursa izsludināšana – 2023.gada 15.martā; 

4.2. Līdzdalības budžeta projektu ideju  iesniegšana no 2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 

31.maijam; 

4.3. Līdzdalības budžeta projektu ideju izvērtēšanas pirmā kārta no 2023.gada 1.jūnija līdz 

2023.gada 14.jūlijam; 

4.4. Līdzdalības budžeta projektu ideju izvērtēšanas otrā kārta no 2023.gada 17.jūlija līdz 

2023.gada 31.augustam; 

4.5. Sabiedrības balsojums no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 30.septembrim; 

4.6. Atbalstāmo līdzdalības budžeta projektu ideju saraksta sagatavošana iesniegšanai 

apstiprināšanai domē no 2023.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim. 

4.7. Domes lēmuma par atbalstāmajām līdzdalības budžeta projektu idejām pieņemšana – 

domes 2023.gada novembra mēneša sēdē; 

4.8. Konkursa rezultātu paziņošana – līdz 2023.gada 30.decembrim. 

5. Noteikt, ka Konkursā netiek izskatītas projektu idejas par bērnu rotaļu laukumiem. 

6. Finansējumu Konkursā atbalstāmo līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanai paredzēt 

līdz EUR 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) divās projektu kategorijās: 

6.1. Lielo projektu kategorijā – finansējums līdz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro 

00 centi) par vienu projekta ideju, paredzot šiem projektiem kopējo budžetu līdz EUR 

200 000,00 (divi simti tūkstoši euro 00 centi); 

6.2. Mazo projektu kategorijā – finansējums līdz EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši euro 

00 centi) par vienu projekta ideju, ar kopējo finansējuma atbalstu līdz EUR 50 000,00 

(piecdesmit tūkstoši euro 00 centi). 

7.  Šā lēmuma 4., 5. un 6.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Saistošo noteikumu Nr.5/2023 

“Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” spēkā stāšanos. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.52 

Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkurss” 

komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, Uģis Šteinbergs, 
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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. Izveidot konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkurss” komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece; 

1.2. Oļegs Sorokins, Mārupes novada pašvaldības domes deputāts; 

1.3. Zane Zvejniece, Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projekta vadītāja; 

1.4. Līva Ansena, Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes pārstāve; 

1.5. Kaspars Rimša, Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes 

pārstāvis. 

2. Apstiprināt konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkurss” komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 
 

Lēmums protokola pielikumā. 

 

Nr.53 

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā 

pamatojuma ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Mārupes novada Babītes un Salas 

pagastos apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” izstrādāto tehniski 

ekonomisko pamatojumu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Mārupes novada 

Babītes un Salas pagastos (skat. pielikums). 

2. Iekļaut īstermiņa investīciju programmas ietvaros nepieciešamos izdevumus Mārupes 

novada Attīstības programmas 2023. - 2025. gada investīciju plānā un 2023. gada 

pašvaldības budžeta investīciju plānā. 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

Nr.54 

Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros 

precizētās, Mārupes novada Babītes notekūdeņu aglomerācijas apstiprināšanu 

Ziņo Valdis Kārkliņš 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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: 

 

 Apstiprināt SIA “BABĪTES SILTUMS” izstrādāto, precizēto Mārupes novada Babītes 

notekūdeņu aglomerāciju (skat. pielikums). 
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Lēmums protokola pielikumā. 

 

Domes priekšsēdētāja iesniegtie lēmumprojekti:  

 

Nr.55 

Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

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

apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.6/2023  izdošanu 

Ziņo Dace Žīgure 

 

Atklāti balsojot ar 18 balsīm „par” (Andrejs Ence, Mārtiņš Bojārs, Ilze Bērziņa, Līga Kadiģe, 

Valdis Kārkliņš, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Oļegs Sorokins, 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. Apstiprināt Lokālplānojumu, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma 

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

2. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.6/2023  „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas 

plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems”, Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 

80760120122), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 

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

zaudē “Mārupes pagasta saimniecības “Mežciems” detālplānojums”, kas apstiprināts ar 

Mārupes pagasta padomes 2005.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.20 

(protokols Nr.8, punkts 11.§1), kā arī daļā par nekustamo īpašumu “Mežciems”, Mārupē, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122, spēku zaudē „Lokālplānojums Mārupes un 

Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu 

zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 

2017.gada 30.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 (sēdes protokols Nr.4, lēmums 

Nr.8) 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai: 

4.1. Saistošos noteikumus divu nedēļu laikā pēc to pieņemšanas nosūtīt izsludināšanai 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu, 

4.2. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu pieņemšanu piecu darba dienu laikā 

pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas 

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

informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis” 

4.3. Pašvaldības tīmekļa vietnē nodrošināt saiti uz Lokālplānojumu Ģeoportālā un saiti 

uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Lokālplānojuma Izstrādātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis”.  

Ar šo Lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma  27.panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

 

Lēmums protokola pielikumā. 

http://www.marupe.lv/
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Pašvaldības domes sēde tiek pasludināta par slēgtu plkst.12:35 

 

Domes sēdē apstiprināti 81 (astoņdesmit viens) pašvaldības domes  lēmums 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs:              /paraksts/   Andrejs Ence 

 

 

Centrālās administrācijas 

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļas  

domes sekretāre      /paraksts/       Ilona Pelša 

                                                                       

 

Domes sēdes protokols parakstīts 2023.gada 6.martā 

 

 

 

 


