
Mārupes novada pašvaldības domes sēdes  
25.05.2022., plkst.10:00 

Protokola Nr.10 

Darba kārtība: 

 

Nr.p.k. Izskatāmais jautājums Ziņotājs 

1.  Par ielu izveidošanu (2 gab.). 
  

Dace Štrodaha 

2.  Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 
 

Dace Štrodaha 

3.  Par nekustamā īpašuma/zemes vienības apvienošanu, nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (2 gab.). 
 

Dace Štrodaha 

4.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu (6 gab.). 
 

Dace Štrodaha 

5.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (4 gab.). 
 

Dace Štrodaha 

6.  Par zemesgabala  iegūšanu īpašumā (2 gab.). 
 

Dace Štrodaha 

 

7.  Par nekustamā īpašuma “Boļi”, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, kadastra Nr.80760120053, detālplānojuma izstrādes 

izbeigšanu.  
 

Dace Štrodaha 

8.  Par Mārupes pagasta padomes 2003.gada 19.maija saistošo 

noteikumu Nr.23  „Mārupes novada saimniecības “Jaunaudzes” 

detālplānojums” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par 

nekustamo īpašumu “Mežupītes” (kadastra Nr.80760071317) 

Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā. 
 

Dace Štrodaha 

9.  Par Rīgas rajona Babītes pagasta padomes 2002.gada 20.jūnija 

saistošo noteikumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma “Jaunastras” 

sadali un apbūvi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā par 

nekustamo īpašumu “Sidrabas” (kadastra Nr.80480070250), 

Dzilnuciems, Babītes pagasts, Mārupes novads 

Dace Štrodaha 

10.  Par nekustamā īpašuma “Papardes”, kadastra Nr.8048 003 1005, 

Piņķi, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

apstiprināšanu. 
 

Dace Štrodaha 

11.  Par nekustamā īpašuma “Laimes krasti”, kadastra Nr. 8048 001 

1184, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

apstiprināšanu. 
 

Dace Štrodaha 

12.  Par detālplānojuma grozījumu detālplānojuma “Pumpas” sastāvā 

esošai zemes vienībai Skaņu iela 2, ar kadastra apzīmējumu 8048 001 

0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
 

Dace Štrodaha 



13.  Par grozījumiem nekustamo īpašumu “Meža putni” un “Meža ogas” 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevumā. 
 

Dace Štrodaha 

14.  Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma 

“Pabērzi” (kadastra Nr.80760071316), Mārupē, Mārupes pagastā,  

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760073555. 
 

Dace Štrodaha 

15.  Par nekustamā īpašuma atkārtotas nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu 

16.1. “Jaungraviņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra  

Nr.8076 006 0114; 

16.2 “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 011 0727. 
 

Dace Štrodaha 

16.  Par nekustamā īpašuma “Brīvnieki”, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, kadastra Nr. 80760070564, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 80760071122 pieņemšanu dāvinājumā. 
 

Dace Štrodaha 

17.  Par nekustamā īpašuma “Jaunļutas 2”, Skārduciems, Babītes 

pagasts, Mārupes novads, atsavināšanu. 
 

Dace Štrodaha 

18.  Par servitūta nodibināšanu  pašvaldības īpašumā Jelgavas ceļš 26A, 

Tīraine, Mārupes pagasts,  Mārupes novads, kadastra numurs 

Nr.8076 008 0458. 
 

Dace Štrodaha 

19.  Par saistošo noteikumu Nr. 26/2022 “Par Mārupes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju 

pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai 

kanalizācijas sistēmai” apstiprināšanu. 
1.  

Dace Štrodaha 

20.  Par saistošo noteikumu  Nr. 27/2022 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

Dace Štrodaha 

   21. Par grozījumiem Izglītības pārvaldes amatu sarakstā.  

 

Mārtiņš Bojārs  

22. Par grozījumiem Babītes pirmsskolas izglītības  iestādes amatu 

sarakstā. 

 

Mārtiņš Bojārs 

23. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (8 gab.) 

 

Mārtiņš Bojārs 

24. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada jauniešu vasaras 

nodarbinātības 2022.gadā ietvaros. 

 

Mārtiņš Bojārs 

25. Par tiesību piešķiršanu saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 

Mārupes velosvētku un Latvijas atklātā čempionāta kritēriju 

brauciena organizēšanai Mārupes pagasta, Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā 2022. gadā dažādu vecumu grupu 

Mārupes novada iedzīvotājiem. 

Mārtiņš Bojārs 



26. Par Mārupes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu 

Nr.18/2022 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie 

ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

Dāvids Valters  

27. Par saistošo noteikumu  Nr.28/2022 „Par pašvaldības nodevu par ielu 

tirdzniecību Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

Laura Cine 

 

28. 

Par saistošo noteikumu Nr.29/2022 “Grozījumi Mārupes novada 

pašvaldības 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 

„Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta 

apstiprināšanu”” apstiprināšanu. 

 

Laima Levanoviča 

29. Par Babītes novada pašvaldības domes 2019.gada 27.novembra 

saistošo noteikumu Nr.64 “Par Babītes novada pašvaldības 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību” 

atcelšanu. 

 

Dāvids Valters 

30. Par saistošo noteikumu Nr.31/2022  „Par tirdzniecību publiskajās 

vietās Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

Laura Cine 

31. Par tiesību piešķiršanu slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt 

finansējumu valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai konkursa 

“Mārupe – mūsu mājas 2022” ietvaros. 

 

Ilze Krēmere 

32. Par Mārupes novada pašvaldības dalību grantu programmā 

„(ie)dvesma” sadarbībā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, 

Ķekavas novada pašvaldību, Ogres novada pašvaldību, Olaines 

novada pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību, Siguldas novada 

pašvaldību un AS „SEB banka”. 

 

Elīna Brigmane 

33. Par pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu zemes vienību 

iznomāšanu personīgo palīgsaimniecību - ģimenes dārzu 

uzturēšanai, un par ģimenes dārzu izmantošanas kārtības noteikumu 

apstiprināšanu. 

 

Dāvids Valters  

34. Par Mārupes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Āriņi”, Klīvēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8048 

013 0059, tirgus nomas maksas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 

Dāvids Valters 

35. Par pašvaldības īpašumā esošā vides objekta – lidmašīnas Skultes 

ielā 19, Skultes ciemā demontēšanu no postamenta un pārvietošanu 

uz muzeju. 

 

Elīna Brigmane 

36. Par Mārupes novada Mārupes pilsēta robežas noteikšanu. 

 

Lauma Erdmane 

37.  Par saistošo noteikumu  Nr.32/2022 “Par Mārupes novada 

pašvaldības neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” apstiprināšanu. 

 

Dāvids Valters 



38. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 36/2021 “Par Mārupes 

novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas”. 

 

Linda Liepiņa 

39. Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Par Mārupes novada 

pašvaldības 23.02.2022. saistošo noteikumu Nr.7/2022 

„Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā 

īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra 

Nr. 80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku 

zaudējušiem daļā” apstiprināšanu  

 

Dace Žīgure 

40. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo 

īpašumu “Jaungraviņas”,Mārupes pagasts, Mārupes novads, 

kadastra Nr.8076 006 0114. 

 

Baiba Baltiņa  

41. Par atkārtotas izsoles rīkošanu par tiesībām nomāt nekustamo 

īpašumu “Noriņas”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra 

Nr.8076 011 0727. 

 

Baiba Baltiņa 

42. Par nekustamā īpašuma Mēmeles iela 1, Mārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, ar kadastra Nr. 8076 007 0633,  2/5 domājamo 

daļu cenas apstiprināšanu un atsavināšanu. (TIKS PIEVIENOTS 

PIRMDIEN) 

 

Baiba Baltiņa 

 

 

 

 

 


