
Mārupes novada pašvaldības domes sēdes  

30.11.2022., plkst.10:00 

Protokols Nr.24 

 

Darba kārtība: 

 

Nr.p.k. IZSKATĀMAIS JAUTĀJUMS Ziņotājs 

1. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu. D.Valters 

2. Par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas līguma darbības 

termiņa pagarināšanu. 

D.Valters 

3. Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sastāva izmaiņām un grozījumiem nolikumā. 

D.Valters 

4. Par Mārupes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ābolu iela 26, 

Kūdrā, Salas pagastā, Mārupes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

un pirkuma līguma slēgšanu. 

D.Valters 

5. Par Baibas Verteles ievēlēšanu Mārupes novada Bāriņtiesas locekļa 

amatā. 

K.Ločs 

6. Par Mārupes novada Bibliotēkas vadītājas atbrīvošanu no amata.  K.Ločs 

7. Par Mārupes novada pašvaldības konkursa “Mammu bizness Mārupē” 

uzvarētāju apstiprināšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu. 

E.Brigmane 

8. Par nolikuma konkursam „Mārupe – mūsu mājas 2023” „Par 

tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts 

pārvaldes uzdevuma veikšanai” apstiprināšanu. 

I.Kamoliņa 

9. Par publiskās privātās partnerības projekta “Jaunas vispārējās 

izglītības iestādes būvniecība” īstenošanu.  

I.Krēmere 

10. Par Mārupes novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.15 “Par 

Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo 

māju pieslēgšanai centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai” (sēdes 

protokols Nr.5) atcelšanu daļā. 

I.Krēmere 

11. Par zaudējumu atlīdzināšanu. J.Buza 

12. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr.31/2022 

„Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

L.Cine 

13. Par ziedojuma pieņemšanu no SIA “Saliena”, Reģ.Nr.40203032871. J.Buza 

14. Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.oktobrī 

apstiprināto saistošo noteikumu Nr.47/2022 “Noteikumi par Mārupes 

novada simbolikas izmantošanu” precizēšanu. 

I.Krūmiņa 

15. Par Mārupes novada ģerboņa stila grāmatas apstiprināšanu. E.Brigmane 

16. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam.  M.Bojārs 

17. Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu veselīga dzīvesveida veicināšanai (2 

gab.). 

M.Bojārs 

18. Par grozījumu Mārupes Valsts ģimnāzijas nolikumā. M.Bojārs 

19. Par grozījumu Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 29.jūnija 

lēmumā Nr.19 “Par mūzikas instrumentu nomas maksas noteikšanu 

Babītes Mūzikas skolā un Mārupes Mūzikas un mākslas skolā” 

(protokols Nr.12). 

M.Bojārs 

20. Par 1.klašu atvēršanu 2023./2024.mācību gadā Mārupes novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. 

M.Bojārs 

21. Par noteikumu “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē 

Mārupes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” 

apstiprināšanu. 

M.Bojārs 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (10 gab.). 

V.Kārkliņš 

23. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Milēnas iela 

9, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļām ar 

kadastra apzīmējumiem 8076 012 0858 8001 un 8076 012 0858 8002. 

V.Kārkliņš 



24. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma Milēnas iela 

9, Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļām 

ar kadastra apzīmējumiem 8076 012 0858 8001 un 8076 012 0858 

8002. 

 

V.Kārkliņš 

25.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu/adreses piešķiršanu (46 

gab.). 

V.Kārkliņš 

26. Par nekustamo īpašumu apvienošanu, adreses piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (3 gab.). 

V.Kārkliņš 

27. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā (3 gab.). 

 

V.Kārkliņš 

28. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Penkules ielas daļai, 

Mārupē, Mārupes novadā. 

 

V.Kārkliņš 

29. detālplānojuma teritorijai Priedes ielā, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un 

detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

V.Kārkliņš 

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

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

novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

V.Kārkliņš 

31. Par nekustamā īpašuma “Ozolzīles”, kadastra Nr. 8048 007 1186, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

V.Kārkliņš 

32. Par nekustamā īpašuma “Blakusšķērstēni”, kadastra Nr. 8048 007 0144, 

Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

V.Kārkliņš 

33. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem 

“Laumiņas” kadastra Nr.8076 006 0249, un “Silvas”, kadastra Nr.8076 

006 0014, Mārupē,  Mārupes novadā 

V.Kārkliņš 

34. Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu detālplānojuma 

“Pumpas” sastāvā esošai zemes vienībai Skaņu ielā 2, ar kadastra 

apzīmējumu 8048 001 0170 Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

V.Kārkliņš 

35. Par Mārupes pagasta padomes 2007.gada 31.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.39 „Mārupes pagasta saimniecības “Granduļi” un 

“Cepļi” detālplānojums” atcelšanu.   

V.Kārkliņš 

36. Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu 

Nr.60 ”Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Remmes – 

Lāči”, kadastra  Nr. 80480110029, apstiprināšanu” atcelšanu. 

V.Kārkliņš 

37. Par Babītes novada domes 2009.gada 23. septembra saistošo noteikumu 

Nr.113 ”Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mežvidi”, kad. 

Nr. 80880070075, apstiprināšanu” atcelšanu. 

V.Kārkliņš 

38. Par nekustamā īpašuma „Pasakainās pļavas”, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760110999) detālplānojuma projekta 

precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam. 

V.Kārkliņš 

39. Par 2021.gada 29. septembra (domes sēdes protokola Nr.11 pielikums) 

lēmuma Nr.28 “Par nekustamā īpašuma Plieņciema iela 11, Mārupē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.8076 003 0812, daļas, 

aptuveni 0,1464 ha platībā, pieņemšanu dāvinājumā un nekustamā 

īpašuma Plieņciema iela 13, Mārupē, Mārupes pagastā, 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 pagasts, Mārupes novads, kadastra 

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

V.Kārkliņš 

40. Par konkursa “Mārupe – mūsu mājas” komisijas sastāvu. V.Kārkliņš 



41. Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā 

projekta “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 

īstenošanā. 

V.Kārkliņš 

42. Par Mārupes novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Zāļu 

iela, Sēbruciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr. 

80480090124, daļas atdalīšanu un atsavināšanu. 

V.Kārkliņš 

43. Par apbūves tiesību piešķiršanu uz pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma  “Laukkalniņi” (kadastra Nr.8076 008 0359) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 008 0359 daļu. 

V.Kārkliņš 

44. Par Mārupes novada pašvaldības īpašumā esoša nekustamā īpašuma 

"Baznīckalns", Egļuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra 

Nr.80480020080, daļas atdalīšanu un atsavināšanu. 

V.Kārkliņš 

45. Par atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras izveidošanu Mārupes 

novadā. 

V.Kārkliņš 

 

 

 


