
Mārupes novada pašvaldības domes sēde 

29.03.2023. plkst.10:00 

Protokols Nr.6 

 

Darba kārtība: 
Nr.p.k. Izskatāmais jautājums Ziņotājs 

1.  Par Mārupes novada pašvaldības policijas Darba kārtības 

noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

 

Baiba Baltiņa 

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

lēmuma Nr.33 (sēdes protokols Nr.25) precizēšanu. 

 

Baiba Baltiņa 

3.  Par iepirkuma “Apkures sistēmas pārbūve Babītes vidusskolas A un 

B korpusos” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

Ilze Krēmere 

4. Par iepirkuma “Bašēnu ceļa pārbūve” organizēšanu un iepirkuma 

komisijas apstiprināšanu. 

 

Ilze Krēmere 

5. Par iepirkuma “Gājēju celiņa izbūve gar Ziedkalnu ielu projekta 

“Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā” 

ietvaros”” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

Ilze Krēmere 

6. Par metu konkursa “Gadskārtu svētku noformējuma koncepcija un 

tās realizācija” organizēšanu un žūrijas komisijas apstiprināšanu. 

 

Ilze Krēmere 

7. Par Mārupes novada pašvaldības dalību Sociālās uzņēmējdarbības 

grantu programmā “Augšup” sadarbībā ar Olaines novada 

pašvaldību, Ķekavas novada pašvaldību, Siguldas novada pašvaldību, 

Ropažu novada pašvaldību un AS “SEB banka”. 

Linda Ostrovska 

8. Par Mārupes novada pašvaldības konkursa “Mammu bizness 

Mārupē” nolikuma un projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu. 

 

Linda Ostrovska 

9. Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 27.aprīļa lēmuma 

Nr.30 “Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8088 005 0536, 

Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, cenas apstiprināšanu un 

atsavināšanu” atcelšanu. 
 

Dāvids Valters  

10. Par Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Laukkalniņi”, Mārupē, Mārupes novadā, daļas 109 m2 platība, 

apbūves tiesības izsoles sākumcenas un noteikumu apstiprināšanu. 

 

Dāvids Valters 

11. Par nekustamā īpašuma “Piņķu Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze”, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 003 0134, zemes 

vienības  ar kadastra apzīmējumu  8048 003 0135 un 8048 013 0060, 

pieņemšanu dāvinājumā.  

 

Dāvids Valters 



12. Par Mārupes novada pašvaldības Mārupes Mūzikas un mākslas 

skolas telpu nomas maksas noteikšanu. 

 

 

Laima Levanoviča/ 

Tatjana Šalajeva 

13. Par sūdzības izskatīšanu par atteikumu anulēt ziņas par deklarēto 

dzīvesvietu. 

 

Mārtiņš Bojārs  

14.  Par finansiāla atbalsta piešķiršanu. 

 

Mārtiņš Bojārs 

15. Par saistošo noteikumu Nr.___/2023  “Par pašvaldības pabalstu 

daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

Mārtiņš Bojārs 

16. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Par Mārupes novada 

pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas” apstiprināšanu. 

 

Mārtiņš Bojārs 

17. Par sporta aktivitāšu organizēšanu Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā 2023.gadā. 

 

Mārtiņš Bojārs 

18. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu Par 

Latvijas jaunatnes čempionāta pludmales volejbolā fināla 

organizēšanu divos posmos Mārupes novada administratīvajā 

teritorijā. 

 

Mārtiņš Bojārs 

19. Par  noteikumu “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība organizē 

nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā” apstiprināšanu.   

 

Mārtiņš Bojārs 

20. Par nekustamā īpašuma “Sniedziņi” (kadastra Nr. 8076 012 0054), 

Vētrās, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 012 0054 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu. 

 

Valdis Kārkliņš  

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma 

Grantiņu ielā 5, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā zemes 

vienībai. 

 

Valdis Kārkliņš 

22. Par nekustamā īpašuma “Saulessalas” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0073 un daļas no nekustamā īpašuma “Piņķu 

Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 0330, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, teritorijas detālplānojuma darba uzdevuma termiņa 

pagarinājumu. 

 

Valdis Kārkliņš 

23. Par nekustamā īpašuma “Pilāri”, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760030049), detālplānojuma darba uzdevuma 

termiņa pagarinājumu. 

 

Valdis Kārkliņš 



24. Par nekustamā īpašuma “Stīgas” (kadastra Nr. 80760120195), 

Vētrās, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes 

izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

 

Valdis Kārkliņš 

25. Par grozījumiem nekustamā īpašuma „Kampas-1” (kadastra Nr. 

80760120120), Vētras, Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

detālplānojuma realizācijas kārtībā. 

 

Valdis Kārkliņš 

26. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastrs Nr. 80760071150) detālplānojuma projekta nodošanu 

publiskai apspriešanai. 

 

Valdis Kārkliņš 

27. Par nekustamā īpašuma “Ozolzīles” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 1109, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

Valdis Kārkliņš 

28. Par grozījumu konkursa “Mārupe – mūsu mājas” komisijas sastāvā. 

 

Valdis Kārkliņš 

29. Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa “Mārupe 

– mūsu mājas 2023” ietvaros 

 

Valdis Kārkliņš 

30. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas ūdens notekas 

statusa noteikšanu koplietošanas meliorācijas ūdens notekas posmam 

381221:1 Babītes pagastā, koplietošanas meliorācijas ūdens notekai 

3812223:107 un koplietošanas liela izmēra Ø800mm kolektora 

posmam Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 

 

Valdis Kārkliņš 

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

lēmuma Nr.38 (sēdes protokols Nr.2) atcelšanu un grozījumiem 

nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas 

austrumu daļas detālplānojuma grozījumu izstrādes darba 

uzdevumā.  

 

Dace Žīgure 

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

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

pašvaldības iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu”.  

 

Anete Freimane 

33. Par atklāta konkursa nolikuma Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektora  amata pretendentu atlasei  un komisijas 

apstiprināšanu. (tiks pievienots pirmdien). 

 

Anete Freimane 

34. Par atklāta konkursa nolikuma Mārupes novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka amata pretendentu atlasei  un komisijas 

apstiprināšanu. (tiks pievienots pirmdien). 

 

Anete Freimane 

35. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 

___/2033 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā" apstiprināšanu. 

 

Dāvids Valters 



36. Par Jaunmārupes ciema siltumapgādi. (tiks pievienots pirmdien). 

 

Dāvids Valters  

37. Par SIA „Babītes siltums”  pamatkapitāla palielināšanu. (tiks 

pievienots pirmdien). 

 

 

Laima Levanoviča 

 

 

 

 


