
Finanšu komitejas sēde  
18.01.2023. plkst.15:00  

Protokols Nr.1 

 

Darba kārtība: 

Nr.p.k. Izskatāmais jautājums Ziņotājs 

1.  Par Mārupes novada pašvaldības noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes 

novada pašvaldība apstiprina pašvaldības darbībai nepieciešamos budžeta 

izdevumus ar noteikumu tehniskā budžeta apstākļos 2023.gadā” 

apstiprināšanu. 

 

L.Levanoviča 

2. Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 28.decembra lēmuma 

Nr.10 “Par nekustamā īpašuma Pūces iela, Spilvē, Babītes pagastā, 

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

atcelšanu. 

 

D.Valters 

3.  Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, Mārupes novadā, 

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

dāvinājumā un nekustamā īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.8076 003 0813, daļas aptuveni 0,2093 ha platībā 

maiņu pret nekustamā īpašuma “Pašvaldības ceļš C-19 Ainavas-Vaļenieki-

Vecinkas”, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 003 0504, daļu aptuveni 

0,0932 ha platībā. 

 

J.Buza 

4. Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga 

veloinfrastruktūras izveidei virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – 

Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve)” organizēšanu un iepirkuma komisijas 

apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

5. Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga 

veloinfrastruktūras izveidei virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe 

– Jaunmārupe” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

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

apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojumu” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

7. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2023.gadā (janvāris-

augusts). 

 

S.Rutkovska 

8. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

norēķiniem ar privātām izglītības iestādēm 2023.gadā pirmsskolas 

izglītības programmu īstenošanai. 

 

S.Rutkovska 

9.  Par Mārupes novada Tīraines ciema elektroapgādi. 

 

B.Baltiņa 

10. Par Mārupes novada Skultes ciema elektroapgādi. 

 

B.Baltiņa 

11. Par ielu apgaismojuma pieņemšanu dāvinājumā.  

 

B.Baltiņa 



12. Par nekustamā īpašuma Rožu iela 78, Vētras, Mārupes novada, kadastra 

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

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

dāvinājumā. 

 

B.Baltiņa 

13. Par Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda 

vidējā termiņa programmas 2023. – 2025. gadam, apstiprināšanu.  

 

A.Parisa 

14. Par Mārupes novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamo investīciju būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un 

iepirkumu organizēšanu pagaidu budžeta apstākļos 2023.gadā.  

 

E.Rozīte-Bikše 

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

(sēdes prot. Nr.17) lēmumā Nr.39 “Par Mārupes novada pašvaldības 

iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu.  

 

A.Freimane 

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

mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušu. 

I.Krūmiņa 

 


