
 
 

 
Attīstības un vides jautājumu komitejas 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2023.gada 18.janvārī   Nr.1

      

Komitejas sēde sasaukta plkst.11:00, atklāta plkst. 11:05 

 

Komitejas sēdi vada: komitejas priekšsēdētājs Valdis Kārkliņš 

 

Komitejas sēdē piedalās deputāti: Andrejs Ence, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, Nikolajs 

Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis. 

 

Komitejas sēdē nepiedalās deputāts: Andris Puide – tiešie darba pienākumi. 

 

Sēdē piedalās:  

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Dace Žīgure, 

Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Anda Sprūde, 

Attīstības un plānošanas nodaļas zemes ierīcības speciālistes Lauma Erdmane, Daina Klauģe, 

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere. 

Deputāti Ilze Bērziņa, Uģis Šteinbergs, Mārtiņš Bojārs, Guntis Ruskis. 

 

Komitejas sēdi protokolē  -  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Ilona Pelša. 

 

Darba kārtība: 

1.  Par Lokmaliņas ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu. 

2.  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.  

3.  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. 

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

noteikšanu. 

4.1. projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Lokmaliņas”, kadastra 

Nr. 8076 011 0381, detālplānojuma teritorijā, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā; 



 
 

4.2.  projektētajām zemes vienībām detālplānojuma teritorijā Skaņu ielā 2, kadastra 

apzīmējums 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

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

5.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1178  un adreses piešķiršanu 

“Jasmīni 2”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

5.2.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1478 un adreses piešķiršanu 

Ķiršu ielā 8, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

5.3.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0803 un adreses piešķiršanu 

Kļavu ielā 8A, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā; 

5.4.  zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1476 un adreses piešķiršanu 

Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā; 

5.5. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0545 un adreses piešķiršanu, 

“Rēzijas”, Silmalas, Salas pagasts, Mārupes novads. 

6.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Viršu ielā 13 un 

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

7.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.  

7.1.  projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Šķērstēni” zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0143, Lapsas, Babītes pagasts, Mārupes 

novads.  

7.2.  projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Trenču Ozoli-2” zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0056, Trenči, Babītes pagasts, 

Mārupes novads. 

7.3.  projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Laimītes” zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0628, Silmalas, Salas pagasts, Mārupes 

novads. 

8.  Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.  

9.  Par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

10.  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. 

11.  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. 

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

Nr. 80760071150), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

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

Nr. 80760030092), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

14. 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. ___/2023  izdošanu. 

15.  Par nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 012 0736) detālplānojuma apstiprināšanu. 

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

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

Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu. 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Andris Puide, 

attaisnojošu iemeslu dēļ, komitejas sēdē nepiedalās), „pret” nav, atturas” nav, Mārupes novada 

pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

1. Apstiprināt  komitejas darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt komitejas  sēdi. 

 

 

1. 

Par Lokmaliņas ielas nodibināšanu un nosaukuma piešķiršanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25.janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.1  sagatavotajā 

redakcijā: 

1. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pagasta, Jaunmārupes ciema teritorijā jaunu ielu, piešķirot 

nosaukumu: Lokmaliņas iela  (posmā no Loka ceļa līdz zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80760111377) – 0,19 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

2. 

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 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25.janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.2 sagatavotajā 

redakcijā: 

1.  Izveidot, turpinot Mārupes novada, Babītes pagasta, Spilves ciema teritorijā Elizabetes 

ielu, un piešķirot visā posmā nosaukumu Elizabetes iela no ceļa V-20-Kleistu ceļš-

Vārnukroga ceļš C-57 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8048 004 0499) pa 

Detālplānojumā projektētām zemes vienībām Nr.19, Nr.58, Nr.57, Nr.53, Nr.54 un Nr.55 

daļu, 0,792 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

2.  Izveidot Mārupes novada, Babītes pagasta, Spilves ciema teritorijā jaunu ielu, piešķirot 

nosaukumu Letīcijas iela, posmā pa Detālplānojumā projektētās zemes vienības Nr.55 

daļu un zemes vienību Nr.56, līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80480040233, 



 
 

adrese: “Rakari”, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, 0,210 km garumā un 12 m 

platumā sarkanajās līnijās, saskaņā ar lēmuma Pielikumu. 

3.  Atļaut no nekustamā īpašuma “Jaunušas”, kadastra Nr. 8048 004 0218, zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8048 004 1590 atdalīt detālplānojumā projektētās zemes vienības, 

piešķirot adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus, saskaņā ar lēmuma Pielikumu: 

 

Veiktā darbība 

(adreses 
piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses 
pieraksta formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 
objekts 

(viensēta, ēka, 

apbūvei 
paredzēta 

zemes vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresā-

cijas 

objekta un, 
ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 
saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmē-

jums, ja tāds 

ir 

Adresā-

cijas 

objekta 
esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 
kods adrešu 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta 
jaunā adrese 

Adresācijas 
objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 
objektu jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 
tāda ir 

Cita informācija, ja tāda 

ir:  

 
Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

21, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041702 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.20” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

23, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041703 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.21” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

25, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041704 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.22” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

27, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041705 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.23” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

29, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041706 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.24” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

31, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041707 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.25” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

33, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041708 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.26” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 



 
 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

35, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041709 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.27” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

37, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041710 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.28” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

39, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041711 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.29” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

41, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041722 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.30” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

43, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041723 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.31” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

45, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041724 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.32” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

47, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041725 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.33” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

49, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041726 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.34” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

51, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041727 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.35” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

53, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041728 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.36” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

55, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041729 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.37” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 



 
 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

16, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041697 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.52” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

18, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041718 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.46” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

20, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041717 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.45” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

22, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041732 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.51” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

24, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041696 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.50” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

26, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041721 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.49” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Elizabetes iela 

28, Spilve, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

80480041720 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.48” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 2, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041716 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.44” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 4, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041715 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.43” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 6, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041714 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.42” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 8, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041713 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.41” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 



 
 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 1, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041719 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.47” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 3, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041730 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.38” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 5, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041731 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.39” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Letīcijas iela 7, 

Spilve, Babītes 

pagasts, 

Mārupes novads 

80480041712 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.40” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 

0601) 

4. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101) šādām Detālplānojumā 

projektētajām zemes vienībām: 

4.1.  Nr.53, platība – 0,2588 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1698; 

4.2.  Nr.54, platība – 0,2249 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1699; 

4.3.  Nr.55, platība – 0,3712 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1700; 

4.4.  Nr.56, platība – 0,0160 ha, kadastra apzīmējums 8048 004 1701. 

5.  Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 
 
 Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

3. 

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 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25.janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.3 sagatavotajā 

redakcijā.  



 
 

 

1. Atļaut apvienot zemes vienības: Mežezera iela 4, kadastra apzīmējumu 8048 007 0932, 

ar kopējo platību 0,2444 ha, Mežezera iela 6, kadastra apzīmējumu 8048 007 0928, ar 

kopējo platību 0,1365 ha, Mežezera iela 8, kadastra apzīmējumu 8048 007 0929, ar 

kopējo platību 0,1406 ha, Mežezera iela 10, kadastra apzīmējumu 8048 007 0930, ar 

kopējo platību 0,1577 ha, Mežezera iela 12, kadastra apzīmējumu 8048 007 0931, ar 

kopējo platību 0,1527 ha, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

2. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,8319 ha noteikt adresi: 

 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0928 

Mežezera iela 6 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512351   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0929 

Mežezera iela 8 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512368   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 



 
 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0930 

Mežezera iela 10 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512376   

Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0931 

Mežezera iela 12 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512384   

Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80480070932  

Mežezera iela 4 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512472   

Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 

80480070932, 

80480070928, 

80480070929, 

80480070930, 

80480070931, 

apvienošana 

 

3. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Mežezera iela 4, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 0,8319 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,7234 ha platībā un Zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 0,1085 ha platībā. 

4. Apvienotajai zemes vienībai Mežezera ielā 4, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc apgrūtinājuma plāna 

izgatavošanas. 

5. Atļaut apvienot zemes vienības: Mežezera iela 3, kadastra apzīmējumu 8048 007 0927, ar 

kopējo platību 0,2523 ha, Mežezera iela 5, kadastra apzīmējumu 8048 007 0926, ar kopējo 

platību 0,1303 ha, Mežezera iela 7, kadastra apzīmējumu 8048 007 0925, ar kopējo platību 

0,1400 ha, Mežezera iela 9, kadastra apzīmējumu 8048 007 0924, ar kopējo platību 0,2520 

ha, Mežezera iela 11, kadastra apzīmējumu 8048 007 0923, ar kopējo platību 0,1409 ha, 

Mežezera iela 13, kadastra apzīmējumu 8048 007 0922, ar kopējo platību 0,1485 ha, 

Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

6. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 1,0640 ha noteikt adresi: 

 



 
 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0926 

Mežezera iela 5 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512456   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 
80480070923, 

8048 007 

0922, 
80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0925 

Mežezera iela 7 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512448   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 
80480070923, 

8048 007 

0922, 
80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0924 

Mežezera iela 9 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512431   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 
80480070923, 

8048 007 

0922, 
80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0923 

Mežezera iela 11 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512423   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070926, 

80480070925, 



 
 

80480070924, 
80480070923, 

8048 007 

0922, 
80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0922 

Mežezera iela 13 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512415   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 
80480070923, 

8048 007 

0922, 
80480070927 

apvienošana 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048 007 0927  

Mežezera iela 3 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512464   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070926, 

80480070925, 

80480070924, 
80480070923, 

8048 007 

0922, 
80480070927 

apvienošana 

 

7. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Mežezera iela 3, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 1,0640 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,7372 ha platībā un Zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201) 0,3268 ha platībā. 

8. Apvienotajai zemes vienībai Mežezera ielā 3, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc apgrūtinājuma plāna 

izgatavošanas. 

9. Atļaut apvienot zemes vienības: Mežezera iela 14, kadastra apzīmējumu 8048 007 0920, 

ar kopējo platību 0,1278 ha, Mežezera iela 16, kadastra apzīmējumu 8048 007 0921, ar 

kopējo platību 0,1370 ha, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

10. Apvienotajai zemes vienībai ar kopējo platību 0,2648 ha noteikt adresi: 

 



 
 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās 

adreses 

likvidēšana 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0921 

Mežezera iela 16 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512407   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070921, 

80480070920, 

apvienošana 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8048 007 0920 

Mežezera iela 14 , 

Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

106512392   

 Zemes vienību 

ar kadastra 

apzīmējumiem: 
80480070921, 

80480070920, 

apvienošana 

 

11. Apvienotajai zemes vienībai ar adresi Mežezera iela 14, Dzilnuciems, Babītes pagasts, 

Mārupes novads, ar kopējo platību 0,2648 ha, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus:  Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 0,2648 ha platībā. 

12. Apvienotajai zemes vienībai Mežezera ielā 14, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, jauni apgrūtinājumi, to precīzās platības tiks noteiktas pēc apgrūtinājuma plāna 

izgatavošanas. 

13. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

iesnieguma iesniedzējam uz iesniegumā norādīto pasta adresi. 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta 

pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā 

persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai 

nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 



 
 

 

4.1 

Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām 

zemes vienībām nekustamā īpašuma “Lokmaliņas”, kadastra Nr. 8076 011 0381, 

detālplānojuma teritorijā, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25. janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.4.1 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1.  Piešķirt 2008.gada 27.februārī apstiprinātā nekustamā īpašuma “Lokmaliņas”, 

Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 011 0381), 

detālplānojuma teritorijā plānotajām zemes vienībām  adreses un noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus: 

Veiktā 

darbība 

(adreses 
piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 
adreses 

pieraksta 

formas 
precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 
objekts 

(viensēta, 

ēka, 
apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 
objekta un, ja 

nepieciešams, ar to 

funkcionāli saistīto 
objektu kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 
objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 
objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 
ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-
šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 
objektu 

jaunais 

kadastra 
apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informācija, ja 
tāda ir 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi 

1 2 3 4 5 6 7 8  

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 1, 
Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.11” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

- - - 

Lokmaliņas iela 3, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.9” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 5, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.7” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 
 

- - - 

Lokmaliņas iela 7, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 9, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

- 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 



 
 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

 

- - - 

Lokmaliņas iela 11, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - Lokmaliņas iela 13, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 
piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 
zemes 

vienība 

- - - Lokmaliņas iela 8, 

Jaunmārupe, 
Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 

“Nr.4” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

- - - Lokmaliņas iela 6, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

- 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 
vienība 

- - - Lokmaliņas iela 4, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes vienība 
“Nr.8” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

adreses 

maiņa 

apbūvei 
paredzēta 

zemes 

vienība 

 
 

80760110381 

Lokmaliņas, 
Jaunmārupe, 

Mārupes 

pagasts, 
Mārupes 

novads 

 
 

105352834 

Lokmaliņas iela 2, 

Jaunmārupe, 

Mārupes pagasts, 
Mārupes novads 

- 
Projektā 

zemes vienība 

“Nr.10” 

individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekiem  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

3.  Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā (Rīgā, Baldones iela 1A, LV – 1007). 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

4.2 

Par nosaukumu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu 

projektētajām zemes vienībām detālplānojuma teritorijā Skaņu ielā 2, kadastra 

apzīmējums 8048 001 0170, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.4.2 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1.  Atļaut no nekustamā īpašuma Skaņu ielā 2, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

kadastra Nr. 8048 001 0170, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 001 0170 atdalīt 

detālplānojumā projektēto zemes vienību, piešķirot adresi un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi, saskaņā ar lēmuma Pielikumu: 

https://www.kadastrs.lv/varis/105352834?type=house


 
 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifika-

torā, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir:  

 

Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

Skaņu ielā 2, 

Mežārēs, 

Babītes 

pagastā, 

Mārupes 

novadā 

 
104415350 

Skaņu ielā 2, 

Mežārēs, 

Babītes pagastā, 

Mārupes novadā 

80480011213 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme 

(kods 0601) 

2.   Detālplānojumā projektētajām zemes vienībām: 

2.1. Nr.2, platība – 0,0662 ha, kadastra apzīmējums 8048 001 1214; 

2.2. Nr.3, platība – 0,0057 ha, kadastra apzīmējums 8048 001 1215; 

 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

3.  Piešķirt detālplānojumā projektētai zemes vienībai Nr.2 ar kadastra apzīmējumu 8048 

001 1214 -  0,0662 ha platībā, nosaukumu “Skaņu iela”, Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads. 

4.  Piešķirt detālplānojumā projektētai zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8048 

001 1215 -  0,0057 ha platībā, nosaukumu “Kleistu iela”, Mežāres, Babītes pagasts, 

Mārupes novads. 

5.   Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 

 
 Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

5.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1178 un adreses piešķiršanu “Jasmīni 2”, Dzilnuciemā, 

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5.1 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Jasmīni 2”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 007 1239, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1178, 

0.1428 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāc

ijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, ja tāds ir 

Adresāc

ijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta 

kods 

adrešu 

klasifikator

ā, ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106897371 

 

“Jasmīni 2”, Dzilnuciems, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480071178001  

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā 

pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

5.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 004 1478 un adreses piešķiršanu Ķiršu ielā 8, 

Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 



 
 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5.2 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 8, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. 8048 004 1612, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1478, 0.0733 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601). 

2.  Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu jaunais 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informā-

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106875065 

 

Ķiršu iela 8, Babīte, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480041478001  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

5.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0803 un adreses piešķiršanu Kļavu ielā 8A, Spuņciemā,  

Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5.3 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Kļavu ielā 8A, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8088 005 0808, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0803, 



 
 

0.1255 ha platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresāci

jas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106877108 

 

Kļavu iela 8A, Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

5.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8048 004 1476 un adreses piešķiršanu Liepu alejā 5A, Babītē,  

Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5.4 sagatavotajā 

redakcijā.  

1.  Mainīt nekustamā īpašuma Liepu alejā 5A, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 0236, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1476, 

0.0984 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2.  Piešķirt adresi:  
Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

Adresācijas 

objekta un, 

ja nepiecie-

šams, ar to 

funkcionāli 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

Adresācijas objekta jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu jaunais 

Cita 

informā-

cija 



 
 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējums, 

ja tāds ir 

adrese, 

ja tāda ir 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  103125988 

 

Liepu aleja 5A, Babīte, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480041476001  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

5.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0545 un adreses piešķiršanu, “Rēzijas”, Silmalas, Salas pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8  balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.5.5 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1.  Mainīt nekustamā īpašuma “Rēzijas”, Silmalās, Salas pagastā, Mārupes novadā,  kadastra 

Nr. 8048 005 0545, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 005 0545, 0.4005 ha 

platībā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme 

(kods 0601). 

2.  Piešķirt adresi:  

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai skaitā 

adreses pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(vien-

sēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzē-

ta zemes 

vienība 

un telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresā-

cijas 

objekta 

esošā 

adrese, 

ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifika-

torā, ja tāds 

ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, ar 

to funkcionāli saistīto 

objektu jaunais 

kadastra apzīmējums, 

ja tāds ir 

Cita 

informā-

cija 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēt

a zemes 

vienība 

8048 005 0545   

 

“Rēzijas”, Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes novads 

  

3.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 

 
Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

6. 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Viršu ielā 13 un Viršu 

ielā 15 zemes vienībām Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.6 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Andas Gailes (sertifikāta Nr. ____), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Viršu iela 13 (kadastra Nr. 8048 003 0094) 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1215, un Viršu iela 15 (kadastra Nr. 

8048 003 1245) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1216, Piņķos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām saglabāt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 

Esošās adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

80480031215 

Viršu iela 13, 

Piņķi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103052573 

Viršu iela 13, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031215 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

Esošās 

adreses 

saglabāšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80480031216 Viršu iela 15, 

Piņķi, Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

106665298 

Viršu iela 15, Piņķi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480031216 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480031215 – 0,1200  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480031216 – 0,1318  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601). 

5. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 
6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu laikā 

pēc lēmuma parakstīšanas. 
 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

7.1 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Šķērstēni” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0143, Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar  7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), (Aivars Osītis balsojumā nepiedalās) 

„pret” nav, atturas” nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu 

komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25.janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.7.1 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Veldzes Liepas (sertifikāta Nr. ___), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Šķērstēni”, kadastra Nr. 8048 007 0143, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0143, Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes 

novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 



 
 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda 

ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, 

ar to 

funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

maiņa 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8048 007 0143 

“Šķērstēni”, 

Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051707 

Kviešu iela 8, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480071304 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

maiņa 
ēka 

8048 007 0143 

001 

“Šķērstēni”, 

Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051707 

Kviešu iela 8, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

   

Kviešu iela 10, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480071305 

 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

maiņa 

ēka 

8048 007 0143 

002 

“Šķērstēni”, 

Lapsas, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051707 

Kviešu iela 10, 

Lapsas, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

 

3.  Piešķirt zemes vienībai Nr.3 ar kadastra apzīmējumu 8048 007 1306 -  0,1 ha platībā, 

nosaukumu “Kviešu iela”, Lapsas, Babītes pagasts, Mārupes novads. 

4.  Projektētās zemes vienības “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480071304 – daļai, 0,5  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601) un - daļai 1,2  ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

5.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480071305 -  daļai, 0,5  ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601) un – daļai, 1,2  ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

6.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80480071306 -  0,1  ha platībā, 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 

7.  Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 



 
 

8.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

7.2 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma “Trenču 

Ozoli-2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0056, Trenči,  

Babītes pagasts, Mārupes novads 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25.janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.7.2 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas (sertifikāta Nr. ____), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Trenču Ozoli – 2”, kadastra Nr. 

8048 012 0014, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 012 0056, Trenčos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācija

s objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, ja 

tāds ir 

Adresācijas objekta jaunā 

adrese 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Cita 

informācija

, ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

8048 012 0056 

“Trenču 

Ozoli 2”, 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480120321 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8048 012 0014 

001 

“Trenču 

Ozoli 2”, 
103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 
  



 
 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

pagasts, Mārupes 

novads 

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8048 012 0014 

002 

“Trenču 

Ozoli 2”, 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8048 012 0014 

004 

“Trenču 

Ozoli 2”, 

Trenči, 

Babītes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

103051860 

“Trenču Ozoli 2”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

piešķiršana 

zemes 

vienība 

 

  

“Trenču Vītoli”, 

Trenči, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480120322 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480120321 – 0,55 ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601) un, 4,21 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

4.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480120322 – 2,15 ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (NĪLM 0600). 

5.  Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 
6.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

7.3 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma 

“Laimītes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0628, Silmalas, Salas pagasts, 

Mārupes novads 

Ziņo Daina Klauģe 



 
 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25.janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.7.3 sagatavotajā 

redakcijā.  

1.  Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Ievas Ošnieces (sertifikāta Nr. ____), izstrādāto 

zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Laimītes”, kadastra Nr. 8088 005 0228, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0628, Silmalās, Salas pagastā, Mārupes 

novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2.  Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresā-

cijas 

objekts 

(viensēta, 

ēka, 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība un 

telpu 

grupa) 

Adresācijas 

objekta un, ja 

nepieciešams, ar 

to funkcionāli 

saistīto objektu 

kadastra 

apzīmējums, ja 

tāds ir 

Adresācijas 

objekta esošā 

adrese, ja tāda ir 

Esošā 

adresācijas 

objekta kods 

adrešu 

klasifikatorā, 

ja tāds ir 

Adresācijas objekta 

jaunā adrese 

Adresācijas objekta 

un, ja nepieciešams, 

ar to funkcionāli 

saistīto objektu 

jaunais kadastra 

apzīmējums, ja tāds 

ir 

Cita 

informā-

cija, ja tāda 

ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

8088 005 0628 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 

“Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

80880050862 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8088 005 0228 

001 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

saglabāšana 
ēka 

8088 005 0228 

002 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

003 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

006 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

  



 
 

Mārupes 

novads 

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

007 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

008 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

009 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

saglabāšana 

ēka 8088 005 0228 

010 

“Laimītes”, 

Silmalas, 

Salas 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

104515614 “Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 
  

adreses 

piešķiršana 

zemes 

vienība 

 

  

“Sila Laimītes”, 

Silmalas, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088 005 0863 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

 

3.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0862 – 0,89 ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601) un, 1,95 ha platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

4.  Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0863 – 2,71 ha 

platībā, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – neapgūta individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (NĪLM 0600). 

5.  Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā norādītie 

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

6.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
 

Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 

79.panta pirmo daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā 

stāšanās dienas, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses 

[fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) 

vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 



 
 

8. 

Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar  6 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha), „pret” nav, atturas” 2 (Jānis Kazaks, Jānis Lībietis), 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 25.janvāra sēdē lēmumprojektu Nr.8 sagatavotajā 

redakcijā.  

Izsniegt izziņu par „Zemesgabala iegūšanu īpašumā” 

 

Lēmumprojekts  un izziņa komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

9. 

Par nekustamā  īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskai apspriešanai  

Ziņo Dace Žīgure 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Lībietis, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.9 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Nodot nekustamā īpašuma “Starptautiskā lidosta “Rīga”” teritorijas austrumu daļas 

detālplānojuma grozījumu projektu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu detālplānojuma izstrādātājam uz SIA “Reģionālie 

projekti” e-pasta adresi. 

4. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai 

nodrošināt paziņojumu par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu 

Mārupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, Teritorijas attīstības 

plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes 

vēstis”.  

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

10. 

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  

Ziņo Dace Žīgure. 

 

Atklāti balsojot ar  7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” 1 (Jānis Lībietis), 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

http://www.marupe.lv/


 
 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.10 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma “Graudi”, kadastra Nr. 8048 003 0359, zemes vienība ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 1722, un Turaidas iela, kadastra Nr. 8048 003 1166, 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 003 1119, Piņķos,  Babītes pagastā, 

Mārupes novadā teritorijai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 nedēļas.  

3. Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai 

nodrošināt paziņojumu par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu 

Mārupes novada pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā un publicēt pašvaldības informatīvajā 

izdevumā “Mārupes vēstis”. 

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu 

pārvaldības nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes vienības īpašnieku un 

izstrādātāju. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

11. 

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 

Ziņo Dace Žīgure 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.11 sagatavotajā 

redakcijā.  

1.  Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma “Anniņas” (kadastra Nr. 8048 007 0253) un Sniegu iela 22 

(kadastra Nr.8048 007 0789), Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā teritorijai. 

2.  Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas.  

3.  Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai nodrošināt paziņojumu par 

detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai ievietošanu Mārupes novada pašvaldības 

tīmekļa vietnē  www.marupe.lv, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un 

publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. 

4.  Uzdot Mārupes novada Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības 

nodaļai par pieņemto lēmumu informēt zemes vienību īpašniekus un detālplānojuma 

izstrādātāju. 

 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo 

daļu, 188.panta otro daļu un 189.panta pirmo daļu detālplānojumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā, kad ir publicēts 

paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu, pieteikumu iesniedzot Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu 

namā pēc pieteicēja adreses [fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses (Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses]. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

http://www.marupe.lv/


 
 

12. 

Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā  

(kadastrs Nr. 80760071150), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  

Ziņo Anda Sprūde 

 

Atklāti balsojot ar  7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks), (Aivars Osītis no sēdes telpas uz brīdi 

izgājis, balsojumā par sagatavoto lēmumprojektu nepiedalās), „pret” nav, atturas” nav, Mārupes 

novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.12 sagatavotajā 

redakcijā.  

Noteikt, ka ar Mārupes novada domes 2021.gada 24. februāra lēmumu Nr.18 (protokols  

Nr.2) apstiprinātā nekustamā īpašuma Gaujas iela 30, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760071150), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.1/3-6/6-2021 derīguma 

termiņu – 2025.gada 24.februāris. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

13. 

Par nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā (kadastrs Nr. 80760030092), 

detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu  

Ziņo Anda Sprūde 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.13 sagatavotajā 

redakcijā.  

Noteikt, ka ar Mārupes novada domes 2020.gada 22. decembra lēmumu Nr.18 

(protokols  Nr.22) apstiprinātā nekustamā īpašuma “Boteri”, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760030092), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.1/3-6/21-2020 

derīguma termiņu – 2023.gada 22.decembris. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

14. 

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. __/2023  izdošanu 

Ziņo Dace Žīgure 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 



 
 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.14 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Apstiprināt saistošos noteikumus  Nr.____/2023  „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, Grafiskās daļas un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, 

apstiprināšanu” (turpmāk – Saistošie noteikumi) saskaņā ar pielikumu. 

2. Noteikt, ka ar šā lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu, 

spēku zaudē “Detālplānojums nekustamā īpašuma Jūrmalas iela 13A zemesgabalam ar 

kadastra apzīmējumu 8048 003 0262”, kas apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības 

domes 2014.gada 23.aprīļa lēmumu “Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamā 

īpašuma Jūrmalas iela 13A zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 8048 003 0262” 

(protokols Nr.5, 8.§). 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas 

nodaļai: 

3.1. Saistošos noteikumus divu nedēļu laikā pēc to apstiprināšanas nosūtīt izsludināšanai 

oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu,   

3.2. Paziņojumu par lēmuma un saistošo noteikumu apstiprināšanas piecu darba dienu 

laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmā, pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.marupe.lv un 

Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes Vēstis”. 

3.3. Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē nodrošināt saiti uz Lokālplānojumu Ģeoportālā 

un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". 

 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā 

„Latvijas Vēstnesis”.  

Ar šo Lēmumu apstiprinātie saistošie noteikumi nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas 

Teritorijas attīstības plānošanas likuma  27.panta trešajā daļā minētās darbības. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

15. 

Par nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.8076 012 0736), detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Dace Žīgure 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.15 sagatavotajā 

redakcijā.  

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma “Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120736), detālplānojuma 1.1.redakciju kā 

galīgo, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma redakciju  Ģeoportālā: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26300. 

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 

pielikums). 

3. Detālplānojuma īstenošana uzsākama sekojošā kārtībā: 

http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26300


 
 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem 

ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

4. Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Zvaigznāji”, Vētras, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120736), 

īpašnieku Administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma 

pielikumu. 

5. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai: 

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt 

informācijas pieejamību Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes 

Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt hipersaiti uz apstiprināto detālplānojumu 

Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”.  

6. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam un teritorijas īpašniekam. 

 
Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

(Rīgā, Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

16. 

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

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

novadā, detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Dace Žīgure 

 

Atklāti balsojot ar  8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Andrejs Ence, Nikolajs Antipenko, Jānis 

Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks), „pret” nav, atturas” nav, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt 2023.gada 25.janvāra domes sēdē izskatīšanai lēmumprojektu Nr.16 sagatavotajā 

redakcijā.  

1.  Apstiprināt nekustamo īpašumu “Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” 

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

Mārupes novadā, detālplānojuma 1.1.redakciju kā galīgo, hipersaite uz apstiprinātā 

detālplānojuma redakciju  Ģeoportālā: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25725. 

2.  Noteikt, ka detālplānojums īstenojams saskaņā ar administratīvo līgumu (lēmuma 

pielikums). 

3.  Detālplānojuma īstenošana uzsākama šādā kārtībā: 

3.1. Pašvaldība un detālplānojuma īstenotājs slēdz administratīvo līgumu par 

detālplānojuma īstenošanas kārtību un realizācijas termiņiem; 

3.2. Detālplānojuma īstenošana veicama saskaņā ar administratīvā līguma nosacījumiem 

ne ātrāk kā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.   

http://www.marupe.lv/
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25725


 
 

4.  Uzdot Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt ar nekustamo īpašumu 

“Granduļi” (kadastra apz. 80760030423), “Cepļi” (kadastra apz.80760030422) un Zeltiņu 

iela 106 (kadastra apz. 80760031546), Mārupē, Mārupes novadā, īpašnieku Administratīvo 

līgumu par detālplānojuma īstenošanu saskaņā ar šī lēmuma pielikumu. 

5.  Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai: 

5.1. Pieņemto lēmumu piecu darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievietot Teritorijas 

attīstības plānošanas informācijas sistēmā, tai skaitā nosūtīt izsludināšanai oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmu, pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv un nodrošināt 

informācijas pieejamību Mārupes novada domes informatīvajā izdevumā „Mārupes 

Vēstis”.  

5.2. Mārupes novada tīmekļa vietnē  nodrošināt saiti uz apstiprināto detālplānojumu 

Ģeoportālā un saiti uz oficiālo publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”.  

6.  Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai pieņemto lēmumu 

nosūtīt detālplānojuma ierosinātājam uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi. 

 
Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. 

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, 

Antonijas ielā 6, LV – 1010). 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Komitejas sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.13:00. 

 

Komitejas sēdi vadīja                                    Valdis Kārkliņš             

 

  

 

Komitejas sēdi protokolēja  

Centrālās administrācijas  

domes sekretāre                                                                      Ilona Pelša 

 
 

 

http://www.marupe.lv/

