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Darba kārtība komitejas sēdei Nr.2: 

Nr.p.k. Izskatāmais jautājums Ziņotājs 

1.  Par Mārupes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas sastāva izmaiņām un grozījumiem nolikumā.  

 

B.Baltiņa 

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

Nr.7 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Neriņas iela 15, 

Jaunmārupe, Mārupes novads, atsavināšanu un cenas 

apstiprināšanu” atcelšanu.  

 

B.Baltiņa 

3.  Par nekustamā īpašuma Skultes iela 29, Skulte, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu 

atsavināšanu.  

 

B.Baltiņa 

4. Par  nekustamā īpašuma Skultes iela 29A, Skulte, Mārupes pagasts, 

Mārupes novads, pašvaldībai piederošo zemes domājamo daļu 

atsavināšanu.  

 

B.Baltiņa 

5. Par nekustamā īpašuma Mazcenu aleja 5c, Jaunmārupe, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads, pašvaldībai piederošo zemes domājamo 

daļu atsavināšanu.  

 

B.Baltiņa 

6. Par grozījumiem 2021.gada 29.septembra Mārupes novada 

pašvaldības domes lēmumā Nr.34 (sēdes protokols Nr.11) “Par valsts 

vietējā autoceļa V24 “Pievedceļš Mārupes zvēru fermai” bezatlīdzības 

pārņemšanu Mārupes novada pašvaldības īpašumā”.  

 

B.Baltiņa 

7. Par medību tiesību nodošanu un līguma slēgšanu ar biedrību 

“Mednieku klubs “Tīreļi””.  

 

J.Buza 

8. Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 9.decembra ārkārtas 

sēdes Nr.15 lēmuma Nr.1 “Par pašvaldības atbalstu SIA “Mārupes 

komunālie pakalpojumi” dalībai ERAF projekta “Biroja ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Viršu ielā 6, Tīrainē” 

ietvaros” atcelšanu.  

 

L.Levanoviča 

9. Par galvojuma sniegšanu SIA “BABĪTES SILTUMS” aizņēmumam 

Beberu ciema un Priežciema dzeramā ūdens apgādes sistēmu 

savienojuma izbūvei, Babītes pagastā, Mārupes novadā.  

 

L.Levanoviča 

10. Par saistošo noteikumu Nr. ___/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta 

veicināšanai Mārupes novadā” apstiprināšanu.  

 

L.Liepiņa 

11. Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 12.decembra lēmuma 

Nr.______ „Par izmaiņu projekta Dzīvojamās mājas jaunbūve Bebru 

iela __, Mārupes novads, noraidīšanu” apstrīdēšanas iesniegumu.  

 

L.Cine 



12. Par Mārupes novada Būvvaldes 2022.gada 7.decembra lēmuma 

Nr._____ „Labot ģenplānu” apstrīdēšanas iesniegumu  

 

L.Cine 

13. Par Mārupes novada Būvvaldes izpildrīkojuma apstrīdēšanas 

iesniegumu_Zemturu iela __, Mārupe. 

 

L.Cine 

14. Par Mārupes novada Būvvaldes izpildrīkojuma apstrīdēšanas 

iesniegumu_Zemturu iela __, Mārupe. 

 

L.Cine 

15. Par sabiebrības ar ierobežotu atbildību “Piche” iesniegumu. 

 

I.Krūmiņa 

16. Par pilsētas ģerboņa izstrādes kārtību un darba grupas izveidošanu.  

 

I.Šaroka 

17. Par saistošo noteikumu Nr. __/2023 “Mārupes novada pašvaldības 

nolikums” apstiprināšanu. 

 

I.Krūmiņa 

18. Par saistošo noteikumu  Nr. ___/2023 “Mārupes novada pašvaldības 

darba reglaments” apstiprināšanu. 

 

I.Krūmiņa 

19. Par Centrālās pārvaldes kompetenci un nolikuma apstiprināšanu.  

 

I.Krēmere 

20. Par Attīstības un plānošanas pārvaldes izveidi un nolikuma 

apstiprināšanu.  

 

I.Krēmere 

21. Par Pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu. 

 

E. Rozīte-Bikše 

22. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 

24.augusta lēmumā Nr.39  (sēdes protokols Nr.17)  "Par Mārupes 

novada pašvaldības iestāžu amata vietu sarakstu apstiprināšanu. 

 

A.Freimane 

23. Par grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 

24.augusta lēmumā Nr.40 (sēdes protokols Nr.17) “Par Mārupes 

novada pašvaldības izglītības iestāžu amata vietu  sarakstu 

apstiprināšanu”. 

 

A.Freimane 

24. Par Mārupes novada pašvaldības iestāžu darba samaksas un sociālo 

garantiju noteikumu apstiprināšanu. 

 

A.Freimane 

25. Par grozījumiem Nolikumā par Mārupes novada pašvaldības  domes 

priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, deputāta un  citu vēlētu 

amatpersonu atlīdzības sistēmu. 

 

A.Ence 

26. Par Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata 

pretendentu atlases atklāta konkursa nolikuma  un komisijas 

apstiprināšanu.  

 

A.Ence 

27. Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam 

aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu 

apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere/G.Rubīna 

– Kiukucāne 



28. Par zemes vienības daļas pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā 

sabiedriskā autobusa pieturas “Pilotu skola” ierīkošanai Skultē, 

Mārupes pagastā, Mārupes novada. 

 

D.Valters 

29. Par Mārupes novada Sporta skolas dibināšanu.  

 

L.Liepiņa 

30. Par Mārupes novada domes 2020.gada 4.augusta lēmuma Nr.22 “Par 

privātpersonu līdzmaksājumu par Mārupes novada Sporta centra 

sniegtajiem pakalpojumiem” atcelšanu.  

 

L.Liepiņa 

31. Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30.marta lēmuma 

Nr.43 “Par privātpersonu līdzmaksājumu par Babītes Sporta 

kompleksa sniegtajiem pakalpojumiem” atcelšanu.  

 

L.Liepiņa 

 

 

 

 

 


