
Mārupes novada pašvaldības domes sēde 

25.01.2023. plkst.10:00 

Protokols Nr.2 
Darba kārtība: 

 

Nr.p.k. Izskatāmais jautājums Ziņotājs 

1. Par Mārupes pamatskolas direktora iecelšanu amatā. 

 

I.Krēmere 

2. Par Mārupes novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā. 

 

I.Krēmere 

3.  Par vienošanos noslēgšanu ar SIA “Getliņi EKO”  par reģiona atkritumu 

apsaimniekošanas plāna izstrādāšanu. 

 

Z.Lapiņa 

    4. 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 

5. 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. 

 

B.Baltiņa 

6.  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. 

 

I.Krēmere 

7. Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras 

izveidei virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu 

ūdenskrātuve)” organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

8. Par iepirkuma “Būvprojekta izstrāde reģionāla mēroga veloinfrastruktūras 

izveidei virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

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

apgaismojuma nomaiņa pret energoefektīvu LED apgaismojumu” 

organizēšanu un iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

10. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 

savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 2023.gadā (janvāris-

augusts). 

 

L.Levanoviča 

11. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu norēķiniem 

ar privātām izglītības iestādēm 2023.gadā pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanai. 

 

L.Levanoviča 

12. Par Mārupes novada Tīraines ciema elektroapgādi. 

 

B.Baltiņa 

13. Par Mārupes novada Skultes ciema elektroapgādi. 

 

B.Baltiņa 



14. Par ielu apgaismojuma pieņemšanu dāvinājumā.  B.Baltiņa 

15. 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 

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

termiņa programmas 2023. – 2025. gadam, apstiprināšanu.  

 

E.Rozīte-Bikše 

17. Par Mārupes novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai 

nepieciešamo investīciju būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un 

iepirkumu organizēšanu pagaidu budžeta apstākļos 2023.gadā.  

 

E.Rozīte-Bikše 

18. 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 

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

mobilo tālruņu izmantošanas limitu noteikšanu” atzīšanu par spēku 

zaudējušu. 

 

I.Krūmiņa 

20. Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un citu vēlētu 

amatpersonu atlīdzības sistēmu. 

 

A.Ence 

21. Par sabiedriski nozīmīgiem pasākumiem Mārupes novadā un Mārupes 

novada pašvaldības organizētajiem publiskajiem pasākumiem 2023.gadā.  

 

M.Bojārs 

22. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai 

Mārupes novadā” apstiprināšanu. 

 

M.Bojārs 

23. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu sportistam (2 gab.). 

 

M.Bojārs 

         24. Par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību sociālā dzīvokļa 

jautājumu risināšanā. 

 

    M.Bojārs 

25.  Par Mārupes novada pašvaldības domes noteikumu „Kārtība, kādā Mārupes 

novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, 

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu. 

 

M.Bojārs 

26. Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 

pakalpojuma sniegšanas cenrāža apstiprināšanu citām pašvaldībām.  

 

M.Bojārs 

27. Par Mārupes Sporta centra un Babītes Sporta kompleksa reorganizāciju par 

pašvaldības interešu izglītības iestādēm. 

 

M.Bojārs 

28. Par Lokmaliņas ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

 

V.Kārkliņš 

29. Par ielu nodibināšanu, nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām 

nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr. 8048 004 0218, detālplānojuma 

teritorijā, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā.  

 

V.Kārkliņš 



30. Par zemes vienību Mežezera ielā 4, 6, 8, 10,12, un Mežezera iela 3, 5, 7, 9, 11, 

13, un Mežezera iela 14,16, Dzilnuciems,  Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 

noteikšanu. 

 

V.Kārkliņš 

31. Par adrešu/nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu. (2 gab.). 

 

V.Kārkliņš 

32. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu (5 

gab.). 

 

V.Kārkliņš 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Viršu ielā 

13 un Viršu ielā 15 zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

 

V.Kārkliņš 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu (3 gab.). 

 

V.Kārkliņš 

     35. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.  

 

V.Kārkliņš 

36. Par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu 

daļas detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

 

V.Kārkliņš 

37. 

 

Par nekustamā īpašuma „Graudi” (kadastra Nr.8048 003 0359) un Turaidas 

iela (kadastra Nr.8048 003 1166), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

V.Kārkliņš 

38. Par nekustamā īpašuma “Anniņas” (kadastra Nr. 8048 007 0253) un Sniegu 

iela 22 (kadastra Nr.8048 007 0789),  Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

 

V.Kārkliņš 

39. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs 

Nr. 80760071150), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

 

V.Kārkliņš 

40. Par nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs 

Nr. 80760030092), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

 

V.Kārkliņš 

41. Par lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A, 

Priedaines iela 4, Piejūras iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, Piejūras iela 

4 un Piejūras iela Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā teritoriju, 

apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr. 2/2023  izdošanu. 

 

V.Kārkliņš 

42. Par nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8076 012 0736) detālplānojuma apstiprināšanu. 

 

V.Kārkliņš 

43. Par nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” 

(kadastra apz.80760030422) un Zeltiņu iela 106 (kadastra apz. 80760031546), 

Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

 

V.Kārkliņš 

 

 


