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8. Pielikums Pievienojumu vietas valsts autoceļiem 

 

Plānotās pievienojumu vietas valsts un pašvaldību autoceļiem attēlotas Grafiskās daļas kartēs 

“Pievienojumu vietas valsts autoceļiem”. Šī pielikuma tabulās ir sniegts pievienojuma vietas Nr. un 

tai atbilstošs apraksts (skatīt kolonnu “Nr. kartē”).  

Plānotās pievienojumu vietas valsts un pašvaldību autoceļiem (publiskās lietošanas autoceļu tīklam) 

novietojums var tikt precizēts būvprojektā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pašvaldību, 

komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem. 

- Pievienojumu vietas valsts galvenajam autoceļam A5 (Rīgas apvedceļš (Salaspils–Babīte)) 

- Pievienojumu vietas valsts reģionālas  nozīmes autoceļam P132  (Rīga - Mārupe (Jaunmārupe)) 

- Pievienojumu vietas valsts reģionālas nozīmes autoceļam P133 (“Lidostas ''Rīga'' pievedceļš) 

- Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V13 (Tīraine - Jaunolaine) 

- Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V14 (Jaunmārupe - Skulte) 

- Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V15 (Rīgas robeža – Silnieki - Puķulejas) 

- Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V16 (Plieņciema iela) 

- Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V24 (pievedceļš Mārupes zvēru fermai) 

 

Tabulas satur informāciju par: 

- pievienojuma Nr. esošiem pievienojumiem (viens cipars) un līdz šim nereģistrētiem vai 

plānotiem (divi cipari) 

- kadastra Nr. zemes vienībām, kurām ir esošs pievienojums vai tāds tiek plānots; 

- apraksts par pievienojumu; 

- esošā VAS “Latvijas valsts ceļi” reģistrētā pievienojuma kategorija; 

- priekšlikums pievienojuma kategorijas maiņai; 

- informācija un pamatojums pievienojuma izmaiņām.  
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1. Pievienojumu vietas valsts galvenajam autoceļam A5 (Rīgas apvedceļš (Salaspils–

Babīte)) 
 

Nr. 
Zemes īpašuma 

kadastra Nr. 
Apraksta(aprīkojums, paredzētā ceļa 

pievienojuma funkcija) 
Reģ. kat. 

Piedāvātā 
kat., ja jauns 

pievien./ 
kat.maiņa 

Pievienojuma izmaiņas 

0.1.  Pievienojums smilts ieguves vietai.   
II 

Jāveic krustojuma izbūve.   

0.2.    
 Likvidējams. Tai skaitā saistībā ar Rail Baltic 

risinājumu 

1 80760140004 uz īpašumu Lagūnas III 
 

 

2 80760110824 
atkritumu izgāztuves pieslēgums 

80760110824 
II 

 
 

3 80760140003 Pašvaldības a/c C-26 A-5 Medumi II 
I 

I kategorija pēc savienojuma izbūves 

4 80760110824 Ceļa servitūts IV 
 IV ceļš, nav piekļuves, risināt A5 pārbūves projekta 

ietvaros 

5 80760110223 Uz īpašumu "Veldres 1" IV 
II II mainīt kategoriju, jo saskaņā ar detālplānojumu, 

paredzēts pievienojums A5.  

6 80760120145 C11 Lagatas - Muižnieki - Mežmaļi II 

I 
I mainīt kategoriju (pēc plānojuma savienojošs ceļš, 

kaut gan šobrīd noslodze nav liela) 

 80760111000   
 

Piekļuve no pašvaldības  ceļa 

 80760111039   
 

Piekļuve no pašvaldības  ceļa 

 80760111038   
 

Piekļuve no pašvaldības  ceļa 

 80760111035   
 

Piekļuve no pašvaldības  ceļa 

7 80760110257 Ceļa servitūts uz īpašumu "Vecmeņģeļi" III 
II Mainīta kategorija uz II kategorija, jo pievienojums 

ir pašvaldības  ceļš.  

8 80760110616 Radiopunkts 360 III 
 

 

9 80760110644 
Bērzciema ūdenskrātuve. Saskaņā ar 
projektu, izmanto lielgabarīta kravu 
novirzīšanai no a/c P132/A5 mezgla. 

II 

 Pievienojums tiek veidots kā DIV kategorijas iela, 
nodrošinot savienojumu starp A5 un Loka ceļu. 

Saglabāta esošā pievienojuma kategorija. Ir jārisina 
ceļa zīmju izvietojums, lai saglabātu ceļa izveides 
mērķi – lielgabarīta kravu novirzīšanas ceļš, nevis 

ikdienas pārvietošanās iela.  

10 80760110166 Uz īpašumu "Ingāri" III 
 

 

11 80760110128 uz īpašumu "Zīlītes" III 

 

 

12 80760110765 no A5 Babītes virz uz P132 I 
 

 

13 80760110765 no P132 uz A5 uz Salaspils virz. I 
 

 

14 80760110765 no P132 uz A5 uz Babītes virz. I 
 

 

15 80760110765 no A5 Salaspils virz uz P132 I 
 

 

16 80760111013 Uz dārziņu kooperatīvu III 
 

Likvidējams 

16.1. pie 80760110032 Nelikumīgs pievienojums  
 

Likvidējams 

16.2. 
pie 80760110032 

blakus 

Nelikumīgs pievienojums 
 

III Saglabājams līdz lēngaitas joslas izbūvei 
(Lokālplānojuma risinājums) 
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 80760110081 
 

 
 

Piekļuve zemes vienībai no otras puses. 

17 80760110637 Uz vairākiem īpašumiem II 

 Saglabājams līdz lēngaitas joslas izbūvei 
(Lokālplānojuma “Jaunmārupes vasarnīcu teritorija 

"Mazcenas dārzi"” risinājums) 

18 80760110653 
Valsts vietējais a/c V14 Jaunmārupe - 

Skulte 
I 

 
 

19 80760110800 
V19 Pievedceļš Mārupes darbu vadītāja 

iecirknim 
I 

 
 

20 80760110217 Mazcenu kapi IV 
 Likvidējams. IV kategorijas pievienojums. Nav  

paredzēts piekļuvei.  

20.1  80760100002 Piekļuve kadastram 80760100002.  
 Likvidējams pievienojums. Tiks veidots no plānotā 

pašvaldības autoceļa.  

21 80760100002 
Ceļa servitūts uz zemes gabalu 

80760100002 
III 

I Būs savienojošs ceļš, veidojams vienā mezglā ar 
Nr.22 un jauno ceļu no teritorijas plānojuma. 

Nosakāma kategorija I pēc izbūves.  

22 8076010049 C8 Mazeiķi - Apvedceļš II 
I Tiks pārbūvēts pēc krustojuma pārbūves. Vienā 

mezglā ar Nr.22 un jauno ceļu no teritorijas 
plānojuma. 

22.1. 80760090047 Pievienojums uz mežu  
 

Nelikumīgs. Likvidējams.  

23 80760090047 Servitūta ceļš uz vairākiem īpašumiem III 

II 

 

24 80760040038 Servitūta ceļš uz vairākiem īpašumiem III 

II Nosakāma kategorija II, jo pievienojums apkalpo 
blīvi apdzīvot vietu ar vairākām mājām. Nākotnē 

saistībā ar aizsardzības objekta attīstību izvērtējama 
iespēja mainīt ceļa pievienojuma kategoriju uz I  

24.1. 80760040038   
 

Pievienojums netiek paredzēts. Likvidējams.  

25 80480070153 no A5 no Babītes virz uz A9 (arī V14) I 
 

 

26 80480070153 
no A9 no Liepājas virz uz A5 uz Salaspils 

virz. 
I 
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2.  Pievienojumu vietas valsts reģionālas  nozīmes autoceļam P132  (Rīga - Mārupe 

(Jaunmārupe)) 
 

Nr. 
kartē  

Zemes īpašuma 
kadastra Nr. 

Apraksta(aprīkojums, paredzētā 
ceļa pievienojuma funkcija) 

Reģ. 
kat. 

Piedāvātā kat., ja jauns 
pievienojums/ 

kat.maiņa 
Pievienojuma izmaiņas 

 80760070948 

VAS “Latvijas Valsts autoceļi” 
nereģistrēts pievienojums. Dabā 

eksistējošs uz z.v. ar kad. Nr, 
80760070948 

 

 
Dabā ir nodrošināta apvienota piekļuve no 

80760070454. Saglabājams šāds risinājums. 

 80760070780 

VAS “Latvijas Valsts autoceļi” 
nereģistrēts pievienojums. Dabā 

eksistējošs uz z.v. ar kad. Nr, 
80760070780 

 

 
Dabā ir nodrošināta apvienota piekļuve no 

80760070454. Saglabājams šāds risinājums. 

1 80760070454 Uz īpašumu III 
 Apvienota piekļuve no arī 80760070780 un 

80760070948. 

2 80760070327 Uz dzīvojamo māju III 
 

 

3 80760070349 Uz dzīvojamo māju III 
 

 

4 80760072459 Mēmeles iela II 
 

 

5 80760070919 Mēmeles iela II 
 

 

6 80760070372 Uz dzīvojamo māju III  
 

7 80760070288 Uz dzīvojamo māju III   

8 80760070034 Uz dzīvojamo māju III   

9 80760070664 Uz dzīvojamo māju III   

10 80760071238 Šteinertu iela II   

11 80760071245 Šteinertu iela II   

12 80760070175 Uz dzīvojamo māju III   

13 80760070753 Uz dzīvojamo māju III   

14 80760070450 Uz dzīvojamo māju III   

15 80760070154 Uz dzīvojamo māju III   

16 80760070665 Uz dzīvojamo māju III   

17 80760070108 Uz dzīvojamo māju III   

18 80760070505 Uz dzīvojamo māju III  Likvidēts. 

19 80760070666 Uz dzīvojamo māju III  Likvidēts. 

19.1. 80760070666 uz dzīvojamo māju   Nelikumīgs, likvidējams 

20 80760070505 Avotu iela III 
 

Likvidēts. Iebrauktuve īpašumā no Avotu ielas  

21 80760070667 uz dzīvojamo māju III 
 

 

22 80760070247 uz dzīvojamo māju III 
 

 

23 80760070913 Kursīšu iela II 
 

 

24 80760070573 uz dzīvojamo māju III 
 

 

25 80760070824 uz stāvlaukumu I 
 

 

26 80760070889 Pededzes iela I 
 

 

27 80760070920 Bebru iela I 
 

 

28 80760071177 Bebru iela II 
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29 
80760071371; 

80760071849 
uz dzīvojamo māju III 

 
 

29.1.  
80760070872; 

80760071471 
Uz apbūves teritoriju ar f/z DzS1  

III Jauns pievienojums dzīvojamās apbūves 

teritorijai, paredzot vienu pievienojumu divām 

zemes vienībām. Saskaņā ar TIAN.  

30 80760070906 Braslas iela I 
 

 

31 80760070356 uz dzīvojamo māju III 
 

 

32 80760070004 uz dzīvojamo māju III 
 

 

33 80760070499 uz dzīvojamo māju III 
 

 

34 80760070903 Abulas iela II 
 

 

35 80760072160 uz dzīvojamo māju III 
 Likvidējams. Jo ir iespējama piekļuve no Pērses 

ielas.  

36 80760070915 Pērses iela II   

37 80760070907 Svētes iela II   

38 80760070611 uz dzīvojamo māju III  Likvidēts. Piekļuve no pašvaldības Svētes ielas 

39 80760070908 Vaidavas iela I   

40 80760070256 uz teritoriju II 
 Pievienojums ir no pakārtotā ceļa (pievienojums 

41(I)). 

41 80760072122 Mārupītes gatve II 
I I (mainīta no II). Mārupītes gatve ir CIII 

kategorijas iela.  

42 
80760070900; 

80760070909 
Mārupītes gatve, Ventas iela I 

 
 

42.1. 80760070276 uz dzīvojamo māju   Nelikumīgs, likvidējams 

42.2. 80760070269 uz dzīvojamo māju   Nelikumīgs, likvidējams 

43 80760070286 uz dzīvojamo māju III 
 Saglabājams kā III kategorijas pievienojums. Pirms 

būvprojekta izstrādes izvērtēt citas piekļuves 

iespējas.  

44 80760072468 Liliju iela I   

45 80760072467 Liliju iela I   

46 0760070888 Liliju iela I   

47 80760070052 Liliju iela I   

48 80760070540 uz uzņēmumu II 

 Likvidējams pievienojums, apvienojot piekļuvi ar 

blakus īpašumu 80760070537. Plānotā piekļuve 

jāorganizē detālplānojuma izstrādes ietvaros 

(īpašums Liellauki). 

 80760071831   
 Piekļuve īpašumam nodrošināta no  Sēļu ielas 

sarkanajām līnijām.  

49 80760070036 
perspektīvā nobrauktuve saskaņā ar 

"Projekts 3" skiču projektu 
  

Plānota piekļuve no P132, apvienojot piekļuvi uz 

z/v ar kad. Nr.80760070036 un uz z/v ar kad. 

80760072212. Piekļuves izmaiņas pret skiču 

projektu, atbilstoši plānotai kad.Nr. 80760070036 

apbūvei. 

Nākotnē nepieciešams veikt detalizētu transporta 

plūsmu izpēti, ņemto vērā plānoto teritorijas 

attīstību. Izpētes ietvaros jāņem vērā, ka nav 

paredzēts samazināt atļauto ātrumu. Izvērtējams 

vai piesaistītās satiksmes dēļ perspektīvā būtu 

nepieciešams luksofors. 

50 
80760072452; 

80760071893 
Sēļu iela, uz uzņēmumu I   

51 80760071890 Martas iela I   

52 8076012212 uz īpašumu IV I 

Teritorijas plānojumā tiek noteiktas  jaunas ielas 

(Bieriņu iela) sarkanās līnijas, tāpēc pēc ielas 

izbūves pievienojuma kategorija mainās uz I 

kategorija.  
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 80760072059    
Piekļuve no otras puses, no Sēļu ielas sarkanajām 

līnijām.  

 80760072392    
Piekļuve no otras puses, no Sēļu ielas sarkanajām 

līnijām.  

51.1. 80760120281   I 
Detālplānojums "Aigas" , LACD saskaņojums 

28.08.2003.  I Kategorija. 

53 80760120454 uz īpašumu IV  
IV kategorija. Nav piekļuve. Likvidējams pēc 52 

izbūves  

54 80760120047 uz īpašumu III  Likvidējams pēc pievienojuma Nr. 52 izbūves  

54.1. 80760120047    Nelikumīgs, likvidējams. 

55 80760120528 uz īpašumu   Nelikumīgs, likvidējams. 

 80760120282    
Piekļuve no otras puses, no Vējiņu ielas 

sarkanajām līnijām.  

56 80760120225 uz īpašumu  

I Perspektīvā nobrauktuve (jauns pievienojums). 

Pēc "Projekts 3" skiču projekta paredzēta 

piekļuve no lēngaitas joslas. Krustojuma izbūve 

jārisina vienoti ar Bieriņu ielas krustojumu.  

57 
80760120128; 

80760120307 
  

I 
Perspektīvā nobrauktuve (jauns pievienojums). 

 80760120217   
 Piekļuve no otras puses, no  sarkanajām līnijām. 

Risināts detālplānojumā “Boļi”.  

58 80760120084 uz īpašumu III 

 Pēc "Projekts 3" skiču projekta nobrauktuve 

likvidējama, piekļuve paredzēta no lēngaitas 

joslas 

59 80760120104 uz īpašumu III 

 Pēc "Projekts 3" skiču projekta nobrauktuve 

likvidējama, piekļuve paredzēta no lēngaitas 

joslas 

60 80760120042 V22 I 
 Pēc "Projekts 3" skiču projekta paredzēta 

piekļuve lēngaitas joslai 

61 80760120245 ceļš "Vizmas - Vecais Mārupes ceļš" I 
 Pēc "Projekts 3" skiču projekta paredzēta 

piekļuve lēngaitas joslai 

62 80760120193 uz īpašumu III 
 

Likvidējams pēc lēngaitas joslas izbūves  

63 80760120106 uz īpašumu III 
 

Likvidējams pēc lēngaitas joslas izbūves 

64 80760120113 uz dzīvojamo māju III 
 

Likvidējams pēc lēngaitas joslas izbūves 

65 80760120364 uz īpašumiem  
 

Likvidējams pēc lēngaitas joslas izbūves 

66 
80760120105; 

80760120112 
uz īpašumiem III 

 
Likvidējams pēc lēngaitas joslas izbūves 

66.1. 80760120214   
 

Caur piekļuvi 67. No lēngaitas joslas  

67 80760120216 uz īpašumu III 
 Likvidējams pēc krustojuma 69-70 izbūves un 

lēngaitas joslas izbūves  

68 80760120086 uz īpašumu III 
 Likvidējams pēc krustojuma 69-70 izbūves un 

lēngaitas joslas izbūves  

69 80760120141 a/c V15 I 
 Apvienojams vienā krustojumā pēc krustojuma 

izbūves  

70 
80760120089; 

80760120319 
uz īpašumiem I 

 Pēc "Projekts 3" skiču projekta paredzēta 

piekļuve lēngaitas joslai un kā turpinājums 

piekļuvei ielai, kas izvietota D pusē. Apvienojams 

vienā krustojumā pēc krustojuma izbūves  

71 80760120080 uz īpašumu  
 Apvienojams vienā krustojumā pēc krustojuma 

izbūves  

71.1. 80760120253   
 

Piekļuve no lēngaitas joslas  

72 80760120014 uz īpašumu  
 Likvidēts ar lēngaitas joslas izbūvi. Piekļuve no 

lēngaitas joslas 
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 80760120209   
 Piekļuve no izbūvētā piebraucamā ceļa, kas ir 

paralēli P132  

 80760120208   
 Piekļuve no izbūvētā piebraucamā ceļa, kas ir 

paralēli P133 

 80760120088   
 Piekļuve no izbūvētā piebraucamā ceļa, kas ir 

paralēli P134 

 80760120210   
 Piekļuve no izbūvētā piebraucamā ceļa, kas ir 

paralēli P135 

 80760120397   
 Piekļuve no izbūvētā piebraucamā ceļa, kas ir 

paralēli P135 

 80760120400   
 Piekļuve no izbūvētā piebraucamā ceļa, kas ir 

paralēli P135 

73 80760120114 uz īpašumu  
 

Likvidējama, piekļuve no pašvaldības ceļa 

74 80760120143 a/c V24 I 
 

 

75 80760120170 ceļš "Bērzzemnieki - Lagatas" I 
 

 

76 
80760120445; 

80760120153 
uz īpašumiem  

 
Likvidējams pēc lēngaitas joslas izbūves  

77 80760120030 uz īpašumu  

 Pēc "Projekts 3" skiču projekta nobrauktuve 

likvidējama, piekļuve paredzēta no lēngaitas 

joslas 

78 80760120041 uz mājām  

 Pēc "Projekts 3" skiču projekta nobrauktuve 

likvidējama, piekļuve paredzēta no lēngaitas 

joslas 

79 80760110251 uz īpašumu  
 

Likvidējams pēc lēngaitas joslas izbūves  

79.1. 80760120041   
 

Likvidējams. Nelikumīgs. 

80 80760110224 uz īpašumu  

III Likvidējams, ja paredzēta attīstība zemes vienībā. 

Paredzēt lēngaitas joslas izbūvi, lai nodrošinātu 

piekļuvi.  

81 80760110849 uz īpašumu “Valtiņi”  

 Likvidēts. Pārcelts uz jauno ielu/lēngaitas joslas 

sākumu. Pievienojums aizstāj šobrīd esošos 

(likvidējamos) pievienojumus Nr. 79 un Nr.81.   

82 80760110242 uz DUS, Loģistiku u.c. I 

 Pievienojums ir pārcelts no īpašuma ar kadastra 

Nr. 80760110242 uz   īpašumiem uz robežas kad. 

Nr. 80760111529 un Nr.80760111531. LVC 

saskaņojums 23.03.2016 9detālplaņojuma nr. 

11132). Pievienojuma kategorija netiek mainīta.  

83 80760110015 uz īpašumu III   

83.1. 80760110064    Nelikumīgs, likvidējams 

83.2. 80760110835    Nelikumīgs, likvidējams  

84 80760111062 uz dzīvojamo māju III   

85 a/c A5 kad.nr. nobrauktuve uz a/c A5 I   

86 80760110680 pašv.ceļš "Vecais ceļš" I   

87 a/c A5 kad.nr. uzbrauktuve no/uz a/c A4 I   

88 a/c A5 kad.nr. uzbrauktuve no/uz a/c A5 I 
 

 

89 80760110655 a/c V19 I   
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3. Pievienojumu vietas valsts reģionālas nozīmes autoceļam P133 (“Lidostas ''Rīga'' 

pievedceļš) 
 

Nr. 
kartē  

Zemes īpašuma 
kadastra Nr. 

Apraksta(aprīkojums, paredzētā 
ceļa pievienojuma funkcija) 

Reģ. 
kat.  

Piedāvātā kat., 
ja jauns 
pievien. 

Pievienojuma izmaiņas 

1 1000999013 Kalnciema iela I  
Pievienojums Kalnciema iela. Pie 

projektēšanas izvērtēt iespēju Kalnciema 
ielu pievienot pie lēngaitas joslas. 

1.1.  uz īpašumiem Āriņi, Mežlejas  III 
Nav ziņu par likumību. Saglabājams 

pievienojums. 

2 1000990232 Rīgas ielas; paralēlais ceļš LVC I   

2.1.  Plānotā iela   I 
Plānotā iela. Pievienojums veidojams 

tikai pēc 1.1. slēgšanas. 

3 80760020007 Ziemeļu iela I   

4 80760020007 Dzirnieku iela/ceļš I   

5 80760020007 lidostas stāvvieta II   
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4. Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V13 (Tīraine - Jaunolaine) 
 

Nr. 
Zemes īpašuma 

kadastra Nr. 
Apraksta (aprīkojums, paredzētā 

ceļa pievienojuma funkcija) 
Reģ. kat. 

Piedāvātā kat., ja 
jauns 

pievien./kat.maiņa 
Pievienojuma izmaiņas 

1 80760070511 Pašvaldības iela “Rudzrogu iela” I   

2 80760080153 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 2 (uz 

vairākām dzīvojamām mājām) 
III   

3 80760080154 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 6 (uz 

māju) 
III   

4 80760080155 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 8 (uz 

māju) 
III   

5 80760080152 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 10 

(apvienota uz 2  mājām) 
III   

6 80760080015 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 12 (uz  

māju) 
III   

6.1. 80760080015 
Nelikumīgs otrs pievienojumus z.v. 

ar kad. Nr. 80760080015 
  Likvidējams 

7 80760080020 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 3 (uz 

stāvlaukuma teritoriju) 
II  

saskaņota iebrauktuve pie Nr.9 (LVC 

saskaņojums 9.02.2017) 

 

8 80760070923 Pašvaldības iela I-73 Ūdru iela I   

9 80760080282 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 3A 

(uz māju) 
III   

10 80760080021 
uz biroju-noliktavu-veikalu SIA 

“Silja”, Jelgavas ceļš 16 
II   

10.1.  uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 5 (uz 
māju) 80760080164 

 III 
Likvidējama. Pie īpašuma attīstības 

apvienojama piekļuve ar piekļuvi Nr.11. 

11 80760080176 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 7 (uz 

māju) 
III   

12 80760080072 
uz veikalu SIA “Hermess”, Jelgavas 

ceļš 18 
II  

Paredzēt pievienojumu no pašvaldības  būves   

80760080256001 (i-129. Piebraucamais ceļš 

“Tīraines stacija”) 

12.1.  I-129 II IV 

LVC saskaņojums 9.02.2009, vēstule Nr.4.3.1-

157 (proj. Nr. 7455). 

i-129. Piebraucamais ceļš “Tīraines stacija”, 

proj. Nr. 7455 

13 80760080384 Pašvaldības iela “Vecozolu iela” I   

14 80760080002 uz lauku zemes gabalam “Lindes 1” IV II 

Priekšlikums noteikt II kategorija (P&R) gabals 

pēc plāniem. Paredzēt pievienojumu no 

pašvaldības  būves   80760080256001 (i-129. 

Piebraucamais ceļš “Tīraines stacija”). 

Pievienojums kalpo arī kā operatīvā transporta 

piekļuve. Tiek saglabāts kā IV kategorijas 

piekļuves vieta. 

15 80760080001 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 11 (uz 

māju) 
III   

16 80760080001 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 11 (uz 

māju) 
  Nelikumīgs. Nav projekta. Likvidējams. 

17 80760080165 uz zemes gabalu "Sīpoliņi" (uz māju) III   

18 80760080416 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 26 (uz 

ražotni-noliktavu) 
II   

19 80760080166 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 15 (uz 

ražotni-noliktavu) 
II   

20 80760080166 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 15 (uz 

ražotni-noliktavu "Wavin") 
II III 

Likvidējama. Palielinoties satiksmes intensitātei 

uz V13 izskatāma viena pievienojuma slēgšana. 

Kategorija samazināta uz  III. Šo pievienojumu 

atstāj kā avārijas pievienojumu). 

20.1. 80760080011 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 19 (uz  

māju) un uz z.g. Jelgavas ceļš 17 
III  Likvidējams. Apvienota iebrauktuve ar piekļuvi 
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Nr.22. 

21 80760080458 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 26A 

(uz dzīv. Māju, garāžām) un uz māju 
28. 

III   

22 80760080180 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 19 (uz  

māju) un uz z.g. Jelgavas ceļš 17 
III   

23 80760080077 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 23 (uz  

māju) 
III   

23.1. 80760080081 Servitūts  III Likvidējams.  

24 80760080387 Pašvaldības iela I-78 Viskalnu iela I   

25 80760080217 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 27/1 

(uz garāžu kooperatīvu) 
II  

Pievienojums 80760080457 un 80760080332,  

80760080405 

25.1. 80760080241 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 27/3 

(uz garāžu kooperatīvu) 
  

Likvidējams. Piekļuve organizējama no z.v. ar 

kad.Nr. 80760080217 

25.2. 80760080457 
Uz mājām. Jelgavas ceļš 27, Jelgavas 

ceļš 29A, Jelgavas ceļš 29B 
 III Likvidējams.  

26 80760080223 Pašvaldības iela "Viršu iela" I   

27 80760080071 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš un 29 

un 31 (uz  māju) 
III   

28 80760080174 
uz zemes gabalu Jelgavas ceļš 34 k-

2 (uz  daudzīvokļu mājām) 
I   

29 80760080179 
uz zemes gabaliem Jelgavas ceļš 35 

un Jelgavas ceļš 37 
II   

29.1. 80760080175 Pievienojums ielai.   II 

Jaunveidojams. VAS “LVC” saskaņojums 

detālplānojumam ar nosacījumu piebraucamam 

ceļam tehnisko projektu saskaņot atsevišķi 

(21.02.2006.), arhīva Nr.4516. 

II kategorija, jo saskaņā ar lokālplānojumu 

“Sportam un aktīvai atpūtai paredzētās 

teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines 

ciema daļā” veidots savienojums ar mazas 

nozīmes ielām. 

30 80760080383 Pašvaldības ceļš C-21 Lapiņu dambis I   
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5. Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V14 (Jaunmārupe - Skulte) 

 

Nr. kartē  
Zemes īpašuma 

kadastra Nr. 
Apraksta(aprīkojums, paredzētā 

ceļa pievienojuma funkcija) 
Reģ. 
kat. 

Piedāvātā kat., ja 
jauns pievienojums/ 

kat.maiņa Pievienojuma izmaiņas 

1 
80760110217 

uz zemes gabalu "Mazcenu kapi" (uz 
kapiem) 

II III 
Jāveic satiksmes organizācijas 

uzlabojumi, likvidējot 1.1. Paredzēt 
stāvvietas izveidi. 

1.1. 
80760110217 

uz zemes gabalu "Mazcenu kapi" (uz 
kapiem) 

  Nelikumīgs. Likvidējams.  

2 
80760110217 

uz zemes gabalu "Mazcenu kapi" (uz 
kapiem) II 

III 
 

3 
80760110217 

uz zemes gabalu "Mazcenu kapi" (uz 
kapiem) II 

III 
 

4 
80760110217 

uz zemes gabalu "Mazcenu kapi" (uz 
kapu teritoriju)  

III 
Pievienojums uz 80760110638 

  
80760110638 

 
  

 Pievienojums veidojams caur kadastru 
80760110217 

 4.1. 
80760100005 

 
  

IV 
Nav pievienojuma. Veidojams jauns.  

4.2. 
80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu)  

 Nelegāls, likvidējams. Iebraukāta 
nobrauktuve.  

5 
80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu)   

III Ceļš reģistrēts kā servitūts, nav uzrādīts 
zemes rob. plānā 1999.g. 

6 

80760100005 

uz zemes gabalu "Ceri 1" (uz lielu 
dīķi) 

  

III Likvidējams. Projekts Nr. 10197 (dīķa 
projekts). Nav VAS “LVC” saskaņojuma.  

Projekts Nr.7224 - 4.09.2008. ir VAS 
“LVC”  saskaņojums (4.3.1-935) 

detālplānojumam, taču detālplānojums 
ir atcelts. 

Ja netiek likvidēts Izskatīt Nr.8 
pievienojuma likvidēšanu.  

7 
80760100003 

uz zemes gabalu "Mārtiņi" (uz 
uzņēmuma teritoriju)   

III Nelikumīgs. Projekts Nr. 766, nav VAS 
“LVC” saskaņojuma. Legalizēts.  

8 80760100065/ 
80760100068 

uz zemes gabalu "Saulceri" ar kad.nr. 
80760100058 (uz māju)   

III  
Vēsturisks pievienojums  

9 
80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu)   

 
Nelikumīgs. Likvidējams.   

10 
80760100068 

uz zemes gabala "Augšceri" (uz 
neapbūvētu teritoriju   

IV Nelikumīgs. Maināma uz IV kategoriju. 
Jārisina kopā ar piekļuvi Nr.8. 

10.1.  
 

Jauns pašvaldības autoceļš 
 

II 
Jauns pašvaldības autoceļš. 

11 
80760100049 

pašvaldības ceļš C-8 Mazeiķi 
Apvedceļš I 

 
 

12 
80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu) 

  

 Nelikumīgs.  Likvidējams. Piekļuve no 
jaunveidojumā pašvaldības ceļa. Šī ir 

caurbraukšana. Ceļa īsināšana. 

13 

80760130001 

uz trīs mājām 

 

III Reģistrēts servitūts zemes robežu plānā. 
Plānā 4m platumā. 

Servitūts (pievienojums)  likvidējams pēc 
ceļa 10.1. izbūves. 

14 
80760060144 

pašvaldības ceļš C-10 Mazeiķi-
Priedāji-Stīpnieku ceļš II 

 
 

 14.1.  

80760050028 

Uz nekustamo īpašumu ar kad. Nr. 
80760050028 

  

III Pārvietots, lai nodrošinātu piekļuvu 
kadastriem Nr. 80760100014, Nr. 
80760050028, Nr. 80760050021 

Nav pievienojuma zemes vienībai. 
Pievienot pie v/v nozīmes autoceļa V14 

nr.  80760050028 (Spāres) 

14.2. 

80760050018 

uz zemes gabalu "Mazāvas B" (uz 
māju) 

 

 

Nelikumīgs. Likvidējams.  
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15 
80760050018 

uz zemes gabalu "Mazāvas B" (uz 
māju) III 

 
 

16 
80760050010 

uz zemes gabala "Mežnoras" (uz 
vairāk kā 3 mājām) II 

 
 

17 
80760050001 

uz zemes gabalu "Mazāvas" (uz 
māju) III 

 
 

17.1.  
80760050026 

uz zemes gabalu Nr. 80760050026 
  

III Nelikumīgs. Jaunveidojams. Jauns 
pievienojums. Veidot jaunu 

pievienojumu kad. Nr.  80760050026 

18 
80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(meža ceļš|)   

III 
 

18.1.  
80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(meža ceļš|)   

 
Likvidējams. 

18.2. 
80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(meža ceļš|)   

 
Likvidējams. 

19 
80760020014 

uz zemes gabalu "Skultes iela 34" 
(piebraucamais ceļš pie lidlauka 

nožogojuma)   

II 
Vecais pašvaldības ceļa pieslēgumus 

Zirnīši -Akācijas 

20 

80760020014 

uz zemes gabalu "Skultes iela 34" (uz 
pamestu armijas teritoriju) 

  

III Likvidējams. Ja tiek pārcelts V14 uz šo 
trasi, pārskatīt pievienojuma 

novietojumu. Šajā vietā pievienojums 
tiek likvidēts.  

20.1.  

  

Valsts vietējas nozīmes autoceļa V14 
pārcelšana. 

  

I Priekšlikums V14 pārcelšanai, ietverot 
Lidostas teritoriju. Šajā gadījumā tiek 

likvidēti pievienojumi Nr. 21, 22, 23,24, 
25, 26, 27 

21 

80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(lidlauka avārijas izeja) 

  

IV 

Mainīta kategorija, jo tā ir avārijas izeja.  

22 
80760020014 

uz zemes gabalu "Skultes iela 34" (uz 
pamestu armijas lidlauku)   

III 
Vēsturisks pievienojums  

23 
80760020014 

uz zemes gabalu "Skultes iela 34" (uz 
lauku) 

  

III 
 

24 
80760020014 

uz zemes gabalu "Skultes iela 34" (uz 
lauku)   

III 
 

24.1. 
80760020014 zemes gabalu "Skultes iela 34" (uz 

lauku)  

 
Nelikumīgs. Likvidējams 

24.2. 
80760020014 zemes gabalu "Skultes iela 34" (uz 

lauku)  

 
Nelikumīgs. Likvidējams 

25 
80760020014 

uz zemes gabalu "Skultes iela 34" 
(lidmašīnu vērotava)   

III 
Nelikumīgs 

26 
80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(lidlauka avārijas izeja)   

III 
Likvidējams 

27 

80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(lidlauka avārijas izeja) 

  

II 

Likvidējams 

28 80760020007 
(80760020014) 

uz zemes gabalu "Skultes iela 35" (uz 
lidlauka teritoriju) II 

 Likvidējams. Pēc 40 (II) pievienojuma 
izbūves likvidējams. 

29 
80760010041 

uz zemes gabalu "Skultes iela 32" (uz 
neapbūvētiem zemes gabaliem) 

  

I Vēsturiskais ceļš uz Skultes dārzniecību 
1953.g. Pārceltā v/v autoceļa V14 

pievienojuma vieta.  

30 
80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(uz lidlauka teritoriju)   

III 
 

31 
80760010072 

nelegāla nobrauktuve uz māju 
"Skultes iela 1" kad.nr. 80760010027   

III Nelikumīgs. Likvidējams. Pievienojums 
no paralēlā ceļa.  

32 
80760010072 

nelegāla nobrauktuve uz māju 
"Skultes iela 2" kad.nr. 80760010028   

III Nelikumīgs. Likvidējams. Pievienojums 
no paralēlā ceļa. 

33 
80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(uz lidlauka teritoriju)   

III Pēc 40 (II) pievienojuma izbūves 
likvidējams. 

34 
80760010072 

nelegāla nobrauktuve uz māju 
"Skultes iela 3" kad.nr. 80760010029   

III Nelikumīgs. Likvidējams. Pievienojums 
no paralēlā ceļa. 

35 
80760010072 

nelegāla nobrauktuve uz māju 
"Skultes iela 5" kad.nr. 80760010031   

III Nelikumīgs. Likvidējams. Pievienojums 
no paralēlā ceļa. 

36 
80760020007 

uz zemes gabalu "Ziemeļu iela 18" 
(uz lidlauka teritoriju)   

III Pēc 40 (II) pievienojuma izbūves 
likvidējams. 
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37 
80760010033 

nelegāla nobrauktuve uz māju 
"Skultes iela 7"   

III Nelikumīgs. Likvidējams. Pievienojums 
no paralēlā ceļa. 

38 
80760010022 

nelegāla nobrauktuve uz māju 
"Skultes iela 10" (uz daudzīvokļu 

māju)   

III Saglabājams pievienojums, jo piekļūst 
daudzdzīvokļu mājai. Pievienojums no 

1953. gada.  

39 
80760010072 

pašvaldības iela I-137 Skultes iela 
I 

 
Vēsturisks pievienojums 

40 
80760010017 

zemes gabals "Skultes iela 22" (uz 
uzņēmuma teritoriju) II 

 Vēsturisks pievienojums  

41 
80760010072 

pašvaldības iela I-137 Skultes iela 
  

II Vēsturisks pievienojums  

42 
80760010072 

pašvaldības iela I-137 Skultes iela 
  

II Vēsturisks pievienojums  

43 
80760010072 

pašvaldības iela I-137 Skultes iela 
  

II Vēsturisks pievienojums  

44 
80760010035 

uz zemes gabalu "Skultes iela 31" 
(Skultes iela uz daudzīvokļu mājām) II 

 
 

45 
80760010014 

uz zemes gabalu "Skultes iela 19" (uz 
daudzīvokļu māju)   

II Vēsturisks pievienojums  

46 80760010048/ 
80760010025 

uz garāžu kooperatīvu 
  

II Vēsturisks pievienojums  

47 
80760010047 

uz zemes gabalu "Skultes iela 28" (uz 
uzņēmuma teritoriju) 

  

II Projekts Nr. 10. Nav VAS “LVC” 
saskaņojuma.  

 

48 
80760010037 

pašvaldības ceļš 
II 

 
Likvidējams.  

49 
80760130001 

savieno pašvaldības ceļu ar a/c V14 
I 

 
 

50 
80760040044 

pašvaldības ceļš C-9 Mazieķi Silkalēji 
I 

 Saglabājams kā krustojums. Likvidējams 
un veidojams standarta LVS 190-3 

prasībām atbilstošs jauns pievienojums. 

51 
80760040044 

pašvaldības ceļš C-9 Mazieķi Silkalēji 
I 

 Likvidējams un veidojams standarta LVS 
190-3 prasībām atbilstošs jauns 

pievienojums. 

52 
80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu)  

IV Likvidējams.  

53 

80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu) 

 

IV Drošības ceļš ugunsdzēsības vajadzībām 
SIA “Rīgas meži.  

Jāvienojas par piekļuves kārtību ar VAS 
“LVC”. 

54 

80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu) 

 

IV Drošības ceļš ugunsdzēsības vajadzībām 
SIA “Rīgas meži.  

Jāvienojas par piekļuves kārtību ar VAS 
“LVC”. 

55 
80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu)  

IV Drošības ceļš ugunsdzēsības vajadzībām 
SIA “Rīgas meži.  

55.1.  
80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu)  

III 
Likumīgs, saskaņā ar robežu plānu. 

56 

80760130001 

uz zemes gabalu "Rīgas pilsētas meža 
fonds" (uz mežu) 

 

IV Drošības ceļš ugunsdzēsības vajadzībām 
SIA “Rīgas meži.  

Jāvienojas par piekļuves kārtību ar VAS 
“LVC”. 
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6. Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V15 (Rīgas robeža – 

Silnieki - Puķulejas) 
 

Nr. kartē  
Zemes īpašuma 

kadastra Nr. 
Apraksta (aprīkojums, paredzētā ceļa 

pievienojuma funkcija) 
Reģ. kat. 

Piedāvātā kat., ja jauns 
pievienojums/ 

kat.maiņa 
Pievienojuma izmaiņas 

1 80760030156 
uz zemes gabalu "Kantora iela 90" (uz 

māju Ozolāji) 
III 

 
 

1.1. 80760030426 z/g kantora iela 92 "Lorupes"  III Esošs pievienojums. Vēsturiska māja. 

2 80760030110 
uz zemes gabalu "Kantora iela 91" (uz 

māju Laimītes) 
 

III 
 

3 80760030526 pašvaldības ceļš I-81 (Vītiņu iela) I   

4 80760030203 
uz zemes gabalu "Kantora iela 94" (uz 

māju Klintis) 
III 

 
 

5 80760030085 
uz zemes gabalu "Kantora iela 96" (uz 

māju) 
III 

 
 

6 80760030235 
uz zemes gabalu "Kantora iela 98" (uz 

māju) 
III 

 
 

7 80760030118 
uz zemes gabalu "Kantora iela 100" (uz 

māju Rītiņi) 
III 

 
 

8 80760030430 
uz zemes gabalu "Kantora iela 102" (uz 

māju Rūķi) 
III 

 
 

9 80760030456 
uz zemes gabalu "Kantora iela 97" (uz 

Mārupes vidusskolu) 
I 

 
 

10 80760030432 
uz zemes gabalu "Kantora iela 104" (uz 

māju Straumēni) 
III 

 
 

11 80760030413 
uz zemes gabalu "Kantora iela 106" (uz 

māju Irbenāji) 
III 

 
 

12 80760030505 Liliju iela I 
 

 

13 80760030086 
uz zemes gabalu "Kantora iela 110" (uz 

māju) 
III 

 
 

14 80760030456 
uz zemes gabalu "Kantora iela 97" (uz 

Mārupes vidusskolu) 
II 

 

 

15 80760030420 
uz zemes gabalu "Kantora iela 99" (uz 

māju) 
III 

 
 

15.1. 80760030412 
uz zemes gabalu "Kantora iela 112" (uz 

māju) 
 III 

Nav apbūves. Attālums starp iebrauktuvēm 
tiek nodrošināts min 50m. Augstākas 

kategorijas pievienojums pamatojams ar 
detālplānojumu. 

15.2. 80760030259 
uz zemes gabalu "Kantora iela 115" (uz 

māju) 
 III 

Nav apbūves. Veidojama viena piekļuves 
vieta ar gabalu ar kad.Nr. 80760030259 vai 

Nr. 80760030265. Attālums starp 
iebrauktuvēm tiek nodrošināts min 50m. 

Augstākas kategorijas pievienojums 
pamatojams ar detālplānojumu. 

15.3. 80760030265 
uz zemes gabalu "Kantora iela 117" (uz 

māju) 
 III 

Nav apbūves. Veidojama viena piekļuves 
vieta ar gabalu ar kad.Nr.  80760030259. 

Attālums starp iebrauktuvēm tiek 
nodrošināts min 50m. Augstākas kategorijas 

pievienojums pamatojams ar 
detālplānojumu. 

16 80760030079 
uz zemes gabalu "Kantora iela 101" (uz 

māju Vecmuižnieki) 
III 

 
 

17 80760030005 
uz zemes gabala "Kantora iela 103" (uz 

vairākām mājām) 
III 

 
 

18 80760030506 pašvaldības Lielā iela I 
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19 
80760030624/ 
80760030069 

Gruntes iela (uz daudzīvokļu mājām) II 
 

 

20 80760030393 
uz zemes gabalu "Kantora iela 105" (uz 

māju) 
III 

 
 

21 80760030533 
uz zemes gabalu "Kantora iela 124" (uz 

māju.  
III 

 
Esošs servitūts uz Kantora 124A. 

22 
80760030249/ 
80760031148 

Lambertu iela II 
 

 

23 80760030519 pašvaldības ceļš I-36 (Lambertu iela) I 
 

 

24 80760030372 
uz zemes gabalu "Kantora iela 107" (uz 

māju) 
III 

 
 

25 
80760031013/ 
80760030675 

uz zemes gabala "Kantora iela 126" un 
"Lambertu iela 33B" (uz divien 

zemesgabaliem) 
III 

 
 

 80760030674   
 Piekļuve no plānotās ielas, kas paralēla 

Kantora ielai. 

26 80760030518 pašvaldības ceļš I-35 (Sniķeru iela) I 
 

 

26.1.  
Ziedleju iela no detālplānojuma 

“Smiltnieki” 
 

I Neizbūvēta iela. Ir izstrādāts būvprojekts 
“Autoceļa V15 Rīgas robeža – Silnieki – 

Puķulejas rekonstrukcija posmā 1.00-1.80km, 
VAS ”Latvjias valsts ceļi””, 2008.g. 

Jauns pievienojums Ziedleju iela no 
detālplānojuma “Smiltnieki”. 

27 80760030433 
uz zemes gabala "Kantora iela 130" (uz 

vairākiem īpašumiem/ mājām) 
II 

III Samazināt kategoriju un  atstāt piekļuvi trīs 
zemes vienībām. Kategorija - III 

27.1.  80760030480 Uz pašvaldības zemes vienību  
II Pirms pievienojuma veidošanas izvērtējama 

servitūta dibināšanas iespēja no D puses 
ielas. 

28 80760030119 
uz zemes gabalu "Stīpnieki" (uz 

neapbūvētu teritoriju) 
IV 

 IV kategorija, nav piekļuves. Pārcelt 
pievienojumu pret pievienojuma vietu uz 

īpašumu ar kad. Nr.80760030480. Augstāka 
kategorija pamatojama detālplānojumā. 
Attīstot īpašumu, izvērtēt iespējas veidot 
pievienojumu no pievienojuma Nr.26.1. 

(Ziedleju iela) caur Stīpnieku iela 17 īpašumu. 

28.1.  Grāvkalnu iela  
I  Neizbūvēta iela. Jauns pievienojums. Pēc 

izbūves pievienojuma kategorija I.  

29 80760031286 
uz zemes gabalu "Smiltnieku iela 1" (uz 

māju) 
III 

 
Likvidējams.  

30 80760030457 Mārupes kapi II 

IV Izdots servitūts. Kategorija mainīta uz IV. 
Piekļuve īpašumam kad.Nr. 80760030368  

iespējama no Meldriņu ielas gar kadastra ar 
Nr. 80760031303 un Nr. 80760030415. 

  

30.1.  Mārupes kapi  

 Likvidējama. Būvprojekts Autoceļa V15 Rīgas 
robeža – Silnieki – Puķulejas rekonstrukcija 

posmā 1.00-1.80km, VAS ”Latvjias valsts 
ceļi”, 2008.g. 

30.2.  Mārupes kapi   Likvidējama. Nelikumīga. 

31 80760031476 Smiltnieku iela II   

32 
80760032015/ 
80760030482 

uz zemes gabala "Kantora iela 109A" un 
"Kantora iela 109" (uz divām mājām) 

III 
 

 

33 
80760030482/ 
80760030244 

uz zemes gabala "Kantora iela 109" un 
"Plieņciema iela 36" (uz divām mājām) 

III 
 

 

34 80760030497 
Valsts vietējās nozīmes a/c V16 K.Ulmaņa 

gatve - Silnieki 
I 

 
 

35 80760030517 pašvaldības ceļš I-34 (Meldriņu iela) I 
 

 

36 80760030416 pašvaldības ceļš I-125 (Silnieku iela) I 
 

 

36.1. 80760030179 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 1" (uz 

māju) 
 

 Nelikumīgs, likvidējams, jo piebraukšana tiek 
nodrošināta  no Meldriņu ielas. 

37 80760030179 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 1" (uz 

māju) 
III 

 Likvidējams, jo piebraukšana tiek 
nodrošināta  no Meldriņu ielas. 
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38 80760030309 
uz zemes gabala "Stīpnieku ceļš 6" (uz 

divām mājām) 
III 

 
 

39 80760030310 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 8" (uz 

māju) 
III 

 
 

40 80760030312 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 10" (uz 

māju) 
III 

 
 

41 
80760030322/ 
80760030391 

uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 3A" (uz 
divām mājām) un uz veikalu 

II 

III Likvidējams, ja tiek izveidota viens 
pievienojums īpašumiem 80760030322, 

80760030137 un 80760030391 no īpašuma 
80760030391. Apvienot ar māju Dzimtene 
pievienojumu Vai mainīt kategoriju uz III. 

42 80760030391 uz māju Dzimtene III 

III Likvidējams, ja tiek izveidota viens 
pievienojums īpašumiem 80760030322, 

80760030137 un 80760030391 no īpašuma 
80760030391. Apvienot ar māju Dzimtene 
pievienojumu Vai mainīt kategoriju uz III. 

43 
80760030311/ 
80760030277 

iela (savieno Stīpnieku ceļu ar Silnieku 
ielu) 

II 
 

 

44 80760030470 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 5B" (uz 

māju) 
III 

 
 

45 80760030270 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 20" (uz 

māju Saknītes) 
III 

 Likvidējama. Izmantojama otra piekļuve 
īpašumam. Saglabājama pievienojuma vieta, 

apvienojot ar Nr.46 uz īpašumu ar Nr. 
80760030120. 

46 80760030120 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 22" (uz 

māju) 
III 

 Saglabājama pievienojuma vieta, apvienojot 
ar Nr.46 uz īpašumu ar Nr. 80760030270 

46.1. 80760030120  III 
 Nelikumīgs. Likvidējama. Izmantojama otra 

piekļuve īpašumam. 

46.2. 80760030140 savienojoša iela (ar Meldriņu ielu) II  
Saskaņota detālplānojumā, LVC atzinums 

02.01.2019. Kategorijas maiņa uz III. 

47 80760030139 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 24" (uz 

autoservisa garāžu) 
II  

Likvidējama. Izmantojama otra piekļuve 
īpašumam. 

48 80760030139 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 24" (uz 
autoservisu) un uz kad. 80760030476 

II III 
Apvienojot abus pievienojumus, kategorija 

samazinās uz II, jo intensitāte < 50 
automašīnām. Kategorijas maiņa uz III. 

 80760030476   III 

Stīpnieku ceļš 26 kad. 80760030476. 
jāparedz vismaz kā viens pievienojums uz 
diviem īpašumiem. Ja nākotnē paredzama 

ielas izbūve, tad kā II kategorijas iela; 
pievienojums risināms ar detālplānojumu.  

49 80760030569 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 7" (uz 

māju) 
III 

II Perspektīvā likvidējams pēc iekšējā ielu tīkla 
izbūves. Līdz situācijas risinājumam 

kategorijas maiņa no II uz III.  

50 80760030357 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 28" (uz 

māju Grāvlejas) 
III 

 
 

51 8760030151 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 30" (uz 

māju Smildziņas) 
III 

 
 

52 80760030450 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 30A" (uz 

māju Stīpnieku ceļš 32/1) 
III 

 
 

53 80760030557 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 7B" (uz 

māju Putnukalni B) 
III 

 
 

54 80760030531 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 30B" (uz 

māju) un uz kad.Nr. 80760030463 
III 

 Detālplānojumā “Stīpnieku ceļš 30B” 
saskaņota piekļuve kad. 80760030463 

55 80760030337 uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 32 B"  

III Nav piekļuves kad. 80760031302. Stīpnieku 
ceļš 32A. Lai nodrošinātu piekļuvi, tā 

veidojama kopā ar pievienojumu 
80760031302. Piešķirama kategorija III. 

56 80760030158 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 7D" (uz 

māju) 
III 

 Saglabājams pievienojums un nākotnē, pie 
zemes sadalīšanas NĪ atstājams viens 

pievienojums. 

57 80760030040 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 34" (uz 

māju Noras) 
III 

 
 

58 80760030500 
pašvaldības ceļš C-15 Alpi-Dumpji 

(Robežnieku iela ) 
I 
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59 

80760031502 
 

 

 

 

Likvidējams iebraukāts ceļš, kas savieno 
Stīpnieku ceļu ar Ezeriņu ielu 

 

 

 Likvidējams pēc Ābelīšu ielas izbūves. 

60 80760030549 
Ābelīšu iela uz zemes gabalu Ābelīšu iela 2 

(uz mājām) 
I 

 Piekļuve vairākiem īpašumam. Nr. 60 un 61 
apvienojams (61 jāpārslēdz uz 60) 

61 80760030528 uz zemes gabalu "Ābelīšu iela 1" (uz māju) I 
 

Likvidējams. Nav saskaņojuma no LVC. 

62 80760030071 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 36" (uz 

māju Silazaķi) 
 

III 
 

63 80760030695 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 9A" (uz 

divām mājām) 
III 

 Detālplānojumā “Stīpnieku ceļš 9" plānots 
apvienot piekļuves 63 un 64. Ir precizēts 
novietojums ar būvprojektu. Būvprojektā 
precizēts risinājums pret detālplānojuma 

risinājumu. 

64 80760030189 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 9" (uz 

māju) 
III 

 Likvidējams.  
Saskaņā ar detālplānojumu un LVC 

nosacījumu būvprojektā 12200. 

65 80760030147 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 11" (uz 

māju) 
III 

 
Neparādās uz kartes.  

66 80760030147 uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 11" III 
 

Likvidējams 

66.1. 80760031270   
III Jauns pievienojums. Projekta Nr. 4152. 

Zemes ierīcības projekts. Risināta piekļuve. 

67 80760030524 Zeltiņu iela I 
 

 

68 80760031269 
uz zemes gabalu “Stīpnieku ceļš 36A” (uz 

neapbūvētu zemes gabalu) 
 

III Ir LVC saskaņojums 
(22.07.2008)būvprojektam – angāra 
būvniecībai,  (iepriekš ir bijis arī LVC 

saskaņojums ZIP, ka uz 2 īpašumiem). 
Kategorija III 

 80760060047   
 

Servitūta ceļš no Ozolkalnu ielas 

68.1. 

80760060057 
   

 Nav piekļuves. Veidojams, izstrādājot 
detālplānojumu teritorijas apbūvei. 
Jāizstrādā vienots risinājums ar NĪ 

80760060056, kuram ir VI piekļuve. 
Teritorijas plānojuma grozījumos noteikta kā 

TIN (teritorija ar īpašiem noteikumiem) 
teritorija.  

69 80760060148 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 38" (uz 

māju) 
III 

 
Likvidējams. 

70 80760060148 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 38" (uz 

māju) 
 

III Pievienojums zemes vienībai, kas tiek 
saglabāts kā vienīgais pievienojums šim 

īpašumam.  

71 80760060056 uz neapbūvētu teritoriju "Dampji-1" IV 

 Likvidējams.  
Veidojams, izstrādājot detālplānojumu 

teritorijas apbūvei. Teritorijas plānojumā 
noteikta kā TIN teritorija. Likvidējama, pēc 

kopīga pievienojuma izveides no NĪ 
80760060057 

72 80760060125 
uz zemes gabalu "Milži" (uz daudzīvokļu 

māju) 
II 

 
 

73 80760060040 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 42" (uz 

māju Bašēni) 
III 

 
 

74 80760060101 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 13" (uz 

māju Maziņi) 
 

III Šobrīd nelikumīgs. Bet, ņemot vērā, ka tā ir 
vienīgā piekļuve īpašumam un ir  50m līdz 

ceļu krustojumam, īpašumam nosakāma III 
kategorija. 

75 80760060163 
pašvaldības ceļš C-13 Stīpnieku ceļš-Alpi-

Dzirnieki (Ozolkalnu iela) 
I 

 
 

76 80760060120 a/c V22 I 
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77 
80760060266/ 
80760060100 

zemes gabals "Ozolkalnu iela 3" un 
"Stīpnieku ceļš 44A" " (uz neliela 

uzņēmuma teritoriju) 
II 

III 
Gada vidējā intensitāte nepārsniedz 50 

automašīnas/dnn. Kategorijas maiņa uz III 

78 80760060111 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 46A" (uz 

māju Jaunbirztalas) 
 

III Gada vidējā intensitāte nepārsniedz 50 
automašīnas/dnn. Nosakāma III kategorija.  

79 80760060016 
avārijas nobrauktuve uz zemes gabalu 

Stīpnieku ceļš 17 
 

IV 
Likvidējams.  

80 80760060089 uz zemes gabalu "Silciems" (uz māju)  

III Pēc zemes vienības sadales īpašumam paliek 
viens pievienojums, kas nodrošina piekļuvi 

diviem īpašumiem. Nr.80 tiek likvidēts. Jaunā 
pievienojuma novietojums precizējams 

būvprojektā. 

81 80760060089 uz zemes gabalu "Silciems" (uz māju) III 

 Likvidējams, paredzot vienu piekļuvi 
īpašumam Nr.80760060089 pēc zemes 

vienības sadales. Novietojums precizējams 
būvprojektā. 

81.1. 80760060089 uz zemes gabalu "Silciems" (uz māju)  

 Likvidējams, paredzot vienu piekļuvi 
īpašumam Nr.80760060089 pēc zemes 

vienības sadales. Novietojums precizējams 
būvprojektā. 

82 80760060055 uz zemes gabalu "Veclazdas" (uz māju) III 
 

 

83 80760060064 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 21" (uz 

māju Vālodzes) 
 

III 
 

Pēc pašvaldības ceļa izbūves likvidējams. 
Projekta Nr.1671, ir LACD saskaņojums 

10.08.2004. Nosakāma III kategorija. 
Īpašumam paliek viena piekļuve. Pēc 
pašvaldības ceļa izbūves likvidējams. 

84 80760060064 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 21" (uz 

māju Vālodzes) 
 

 
Nelikumīgs, likvidējams 

84.1.  Plānota pašvaldības iela  

I Plānota pašvaldības iela, lai nodrošinātu 
piekļuvi īpašumiem . Ir sarkanās līnijas 

noteiktas teritorijas plānojumā. Nosakāma I 
kategorija. 

85 80760060132 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 25" (uz 

māju) 
 

II Plānots pašvaldības ceļš. Īpašums tiek 
veidotas kā pašvaldības ceļš.  

86 80760060045 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 27" (uz 

māju) 
 

III 
 

87 80760060103 
ceļš uz trīs viensētām un vairākiem 

neapbūvētiem zemes gabaliem 
 

II Nosakāma II kategorija pēc visu zemes 
vienību apbūves.  

88 80760060034 uz zemes gabalu "Graviņas" (uz māju)  
III 

 

89 80760060103 uz zemes gabalu "Zirnīši" (uz māju)  
 Likvidējams, jo ir nodrošināta piekļuve no 

autoceļa C-28. 

90 80760060128 
uz zemes gabalu "Stīpnieku ceļš 31" (uz 

māju) 
 

III 
 

90.1. 80760060129   
III Nav piekļuves. Nav citas iespējas nodrošināt 

piekļuvi kā no V15 vai nosakot servitūtu. 
Nosakāma III kategorija. 

91 
80760060005/ 
80760060104 

ceļš uz trīs viensētām un neapbūvētu 
teritoriju 

 

III Pievienojumu risināt zemes vienības 
80760060005 detālplānojumā. Ceļa 

pievienojums jāvērtē reizē ar teritorijas ar 
kadastra Nr. 80760060005 attīstību.    

92 80760060248 ceļš "Zvārtes" I 
 

 

93 80760060141 pašvaldības ceļš C-31 Stīpnieku ceļš - Ozoli II 
 

 

93.1. 80760060006   
III Veidojama jauna piekļuve no V15. Vienlaicīgi 

likvidējama nesaskaņota piekļuve uz 
kad.Nr.80760060039. 

94 80760060069 uz zemes gabalu "Kamoliņi" (uz māju) III 
 Likvidējams pēc 94.1. piekļuves izbūves 

likvidējams. Nav zināms, kad tiks izbūvēta 
plānotā iela ar pievienojumu 94.1.(III).  

94.1. 80760060024   

II Jaunveidojama iela, noteikta TPG ietvaros ka 

TIN73 teritorija, kas paredzēta pašvaldības 

nozīmes ielas pievienojumam pie V15 

95 80760060102 uz zemes gabalu "Piņķi" (uz māju)  
III 
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96 80760060051 uz zemes gabalu "Ķurbes" (uz māju)  
III 

 

96.1. 80760060024   
II Jaunveidojama iela, noteikta TPG ietvaros ka 

TIN73 teritorija 

97 80760060092 uz zemes gabalu "Čiekuri" (uz māju)  
III  

98 80760120097 Cieceru ceļš II 
 Būvprojekts Nr.12187 ceļa izbūvei, LVC 

saskaņojums 13.07.2017. (sākotnēji - 
Detālplānojums "Cieceri"). 

99 80760120096 uz zemes gabalu "Cieceri" (uz māju)  
III 

 

100 80760120179 
uz zemes gabalu "Mārtiņmuiža" (uz 

uzņēmuma teritoriju) 
II 

 
 

101 80760120091 
uz zemes gabalu "Tārtiņi" (uz neapbūvētu 

zemes gabalu/ pagaidu stāvlaukumu) 
 

III Veidojams jauns pievienojums uz līdz trim 
īpašumiem. Nosakāma III kategorija. 
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7. Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V16 (Plieņciema iela) 

Nr. 
Zemes īpašuma 

kadastra Nr. 
Apraksta(aprīkojums, paredzētā ceļa 

pievienojuma funkcija) 
Reģ. 
kat.  

Piedāvātā 
kat., ja 
jauns 

pievien. 

Pievienojuma izmaiņas 

1 80760030052 
uz zemes gabalu "K.Ulmaņa gatve 127" (tikai 

preču piegādei DUS) 
II 

 
Likvidējams. 

2 80760030052 
uz zemes gabalu "K.Ulmaņa gatve 127" (uz 

DUS) 
I 

  

3 80760030052 
uz zemes gabalu "K.Ulmaņa gatve 127" (uz 

auto mazgātuvi) 
II 

  

4 80760030693 pašvaldības iela "Zemzaru iela" I   

5 80760030093 
uz zemes gabalu "Zemzaru iela 1" (uz 

uzņēmuma teritoriju) 
II 

 Likvidējams. Teritorijai pievienojums 
paliek tikai no Zemzaru ielas 

6 80760030882 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 5" (uz 

uzņēmuma teritoriju) 
II 

I Pievienojums tiek veidots kā jauna 
Mazā Kalnciema iela,  nevis uz 

uzņēmuma teritoriju. 

7 80760030812 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 11" (uz 

uzņēmuma teritoriju) 
II 

 
Likvidē pēc Vecinku ielas izbūves. 

8 
80760030812/ 
80760030813 

uz zemes gabalu "Plieņciema iela 11" (uz 
uzņēmuma teritoriju) un zemes gabalu 

"Plieņciema iela 13" (uz neapbūvētu 
teritoriju) 

II 

 

 

9 80760030513 pašvaldības iela "Vecinku iela" I   

10 80760030504 
pašvaldības ceļš C-19 "Ainavas - Vaļenieki - 

Vecinkas" 
I 

 
Likvidē līdz ar Vecinku ielas izbūves. 

11 80760030031 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 10" (uz 

māju) 
III 

 Likvidējams pēc Vecinku ielas izbūves. 
Pievienojums no Vecinku ielas 50m no 

krustojuma 

12 80760030035 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 12" (uz 

uzņēmuma teritoriju) 
II 

IV Saglabā kā avārijas piekļuvi.   Apvieno 
ar pievienojumu Nr.13 vai šo 

pievienojumu atstāj kā avārijas IV 
kategorijas pievienojumu). 

13 80760030035 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 12" (uz 

uzņēmuma teritoriju) 
II 

  

14 
80760030562/ 
80760030879 

uz zemes gabalu "Plieņciema iela 14" un 
"Plieņciema iela 16" (uz ražotnēm-

noliktavām) 
II 

 
 

14.1.  Uz zemes vienību 80760030206  

I Jauns pievienojums.  Saskaņojums VAS 
“LVC” pievienojumam 24.04.2019.; 
4.3.1/4925 I kategorija. Perspektīvā 

paredzēt kā likvidējamu pievienojumu, 
atstājot kā galveno piekļuvi no Vecinku 

ielas. 

15 80760031074 pašvaldības iela "Priekuļu iela" I   

16 80760030361 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 19" (uz 

māju) un uz Plieņciema 25A  80760030771 
III 

 Potenciāli likvidējams un tiek atstāts 
pievienojums Nr.17., kas nodrošina 

piekļuvi vairākiem īpašumiem.  

17 80760030390 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 27" (uz 

neapbūvētu teritoriju) 
IV 

II Tikai, ja slēdz 16. pievienojumu. 
Mainīt uz II kategoriju. Nodrošināt 
piekļuvi uz Plieņciema iela 27 un 
iespējams arī uz Plieņciema 19 

18 80760030236 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 29" un 

"Plieņciema iela 29A" 
III 

  

19 80760031474 pašvaldības ceļš I-124 (Puķu iela) I   

20 80760030592 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 31" (uz 

auto servisu) 
II 

  

21 80760030932 uz zemes gabalu "Plieņciema iela 26" II   

21.1. 80760030177 Plieņciema iela 33   Likvidējams 
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22 80760030939 uz ražotni-noliktavu II   

23 80760030509 pašvaldības ceļš I-26 (Vārpu iela) I   

24 80760030276 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 39" (uz 

māju) 
III 

  

25 80760030454 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 30" (uz 

māju) 
III 

  

26 80760031280 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 41" (uz 

vairākiem zemes gabaliem) 
III 

  

27 80760030408 
uz zemes gabalu "Plieņciema iela 34" (uz 

māju Cukuriņi) 
 III  

 

8. Pievienojumu vietas valsts vietējas nozīmes autoceļam V24 (pievedceļš Mārupes 

zvēru fermai) 
 

Nr. 
Zemes īpašuma 

kadastra Nr. 
Apraksta(aprīkojums, paredzētā ceļa 

pievienojuma funkcija) 
Reģ. kat. 

Piedāvātā kat., ja 
jauns 

pievien./kat.maiņa 
Pievienojuma izmaiņas 

1 80760120562 Jaunmārupes ceļa lēngaitas josla II   

2 80760120279 
uz zemes gabalu "Brīvmaņi" (uz 

uzņēmuma teritoriju) 
II   

3 80760120074 uz zemes gabalu "Vētras" (uz māju)  III  

4 80760120087 uz zemes gabalu "Āvas" (uz māju)  III  

5 80760120174 
uz zemes gabalu "Ferma Vētras" (uz 

fermu) 
II   

6 80760120174 
uz zemes gabalu "Biķernieki" ar kad.nr. 

80760120615 (uz māju) 
  

Pievienojums pārcelts ar detālplānojumu 

"Krūmvēveri", "Ziediņi-2" (ar to 

likvidēts/pārcelts) 

6.1.  
Uz zemes vienību ar kad. Nr. 

80760120137 
 III 

Pievienojums 3 īpašumiem. Nr. 10512. , 

detālplānojums apstiprināts 2.07.2015.. LVC 

atzinums 1.06.2015. Nr.4.3.1-518. Nr.10830.  

ceļa projekts 

6.2. 80760120137   III 

Nav piekļuves. Liela zemes vienība. 

Veidojama jauns pievienojums saskaņā ar 

būvprojektu. 

7 80760120026 
uz zemes gabalu "Zvēru ferma" (uz zvēru 

fermu) 
II   

8 80760120216 pašvaldības ceļš II   

 

 

 


