
 
 

 
Attīstības un vides jautājumu komitejas 

SĒDES PROTOKOLS 

Mārupē 

 

2023.gada 22.februārī  Nr.2 

     

Sēde sasaukta plkst.12:00, atklāta plkst.13:10. 

 

Sēdi vada: komitejas priekšsēdētājs Valdis Kārkliņš 

 

Sēdē piedalās deputāti: Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, 

Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis. 

 

Nepiedalās Andrejs Ence  

 

Sēdē piedalās:  

Izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere, 

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

Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājas Svetlana Buraka,  

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

Juridiskās nodaļas vadītāja Inga Krūmiņa, juriste Laura Cine, 

Attīstības un plānošanas nodaļas vides speciāliste Anita Lontone-Ieviņa. 

 

Uz darba kārtības jautājuma Nr.11 izskatīšanu ieradies SIA “DGO Capital” valdes loceklis 

A.Velvelis. 

Uz darba kārtības jautājuma Nr.14 izskatīšanu ieradies SIA “P50” īpašnieks P.Senkāns.  

 

Komitejas sēdi protokolē  -  

Centrālās administrācijas domes sekretāre Kristīne Štrāla 

 

Tā kā uz darba kārtības 11. un 14. jautājumu izskatīšanu ir ieradušās aicinātās personas, sēdes 

vadītājs ierosina mainīt darba kārtību un lēmumu projektus Nr.11 un Nr.14 izskatīt kā pirmos 

un pēc to izskatīšanas izsludināt pārtraukumu. 

Deputāti piekrīt sēdes vadītāja ierosinājumam. 

 

Darba kārtība: 

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un 

lietošanas mērķa noteikšanu (7 gab.) 

2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses piešķiršanu (5 gab.). 

3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (7 gab.). 

4. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Peles”(kadastra 

Nr.80760090006), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļām. 



 
 

5. Par adreses/nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu (4.gab.). 

6. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Stirnu ielas posmam, Lapsās, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā. 

7. Par nekustamo īpašumu “Zemoši”(kadastra Nr. 8088 003 0019) un  “Silozoli” 

(kadastra Nr. 8088 003 0085),  Salas pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību 

apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. 

8. Par detālplānojuma “Sēnītes” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, 

atcelšanu. 

9. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Klūgas” 

kadastra Nr.8048 002 0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra 

Nr. 8088 007 0042, Salas pagastā, Mārupes novadā. 

10. Par nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumā apstiprināšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu. 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760032297) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

12. Par nekustamā īpašuma “Sniedzes” Varkaļi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.8088 007 0076) detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

13. Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 8076 007 1316) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 007 3555, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

14. Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma 

“Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

15. Par statusa maiņu pašvaldības autoceļam C-21 Lapiņu dambis un nosaukuma 

piešķiršanu. 

16. Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” 

apstiprināšanu. 

17. Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkurss” komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. 

18. Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstībai Mārupes novada Babītes un Salas pagastos apstiprināšanu. 

19. Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros 

precizētās, Mārupes novada Babītes notekūdeņu aglomerācijas apstiprināšanu. 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

1. Apstiprināt  komitejas darba kārtību. 

2. Vienojas atklāt komitejas  sēdi. 

 

 

 



 
 

Nr.1.1 

Par nekustamā īpašuma “Sniegrozes” (kadastra Nr. 8076 011 1694), Mārupes pagastā, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1612 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

Plkst.15:05 deputāts A.Puide iziet no sēdes zāles un 

balsojumā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās.  

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.1.1 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Sniegrozes” (kadastra Nr. 8076 011 1694), Mārupes 

pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 011 1612 zemes 

ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes 

iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as 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 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

“Kraukļi”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 011 1851 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 011 1612 

“Sniegrozes”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

106807146 

“Sniegrozes”, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 011 1852 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

3. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80760111851– 0,3005 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80760111852– 0,3006 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība ( kods 0101). 

5. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

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

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

 

https://www.kadastrs.lv/varis/104682692?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106807146?type=house


 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.1.2 

Par nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30 (kadastra Nr. 8076 007 1824), Mārupē, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 1824 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

Deputāts A.Puide ir izgājis no sēdes zāles un 

balsojumā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās.  

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis.), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.1.2 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Skaņā kalna iela 30 (kadastra Nr. 8076 007 1824), 

Mārupē,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 16824 

zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc 

zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as 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 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 007 1824 

Skaņā kalna iela 30,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3698 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 007 1824 

001 

Skaņā kalna iela 30,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 1824 

001 001 

Skaņā kalna iela 30-

1,  Mārupe, 

Mārupes novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30-1,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 

telpu 

grupai 

8076 007 1824 

001 002 

Skaņā kalna iela 30-

2,  Mārupe, 

Mārupes novads 

104876638 

Skaņā kalna iela 

30-2,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2”ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3697 – 430 m2 platībā 

nosaukumu Skaņā kalna iela, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3698–1348 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601). 

https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house


 
 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3697– 430 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

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.  

7. 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. 

 
 

Nr.1.3 

Par nekustamā īpašuma Tīraines iela 24 (kadastra Nr. 8076 008 0094), Tīrainē, Mārupes 

novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0094 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

Plkst.15:07 deputāts A.Puide atgriežas sēdes zālē un 

piedalās turpmākajā balsojumā.  

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.1.3 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tīraines iela 24 (kadastra Nr. 8076 008 0094), Tīrainē, 

Mārupes pagastā,  Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 008 

0094 zemes ierīcības projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties 

pēc zemes iemērīšanas dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as 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 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 008 0094 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

104876638 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, 

Mārupes 

pagasts, 

Mārupes novads 

8076 008 0573 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 008 0094 

001 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, Mārupes 

pagasts, Mārupes 

novads 

104876638 

Tīraines iela 24,  

Tīraine, 

Mārupes 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104876638?type=house


 
 

pagasts, 

Mārupes novads 

 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.2”ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0094 – 0,0367 ha platībā 

nosaukumu Tīraines iela, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads. 

4. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0094– 0,1804 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601). 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 008 0094 – 0,0367 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

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.  

7. 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. 

 

 

Nr.1.4 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu nekustamo īpašumu Upes ielā 21 un Upes ielā 23 zemes 

vienībām Brīvkalnos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.1.4 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Saivas Sokolovas (sertifikāta Nr. AA0018), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Upes ielā 21, kadastra Nr. 8048 

010 0420, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 010 0420 un nekustamā īpašuma 

Upes ielā 23, kadastra Nr. 8048 010 0187, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 

010 0187, Brīvkalnos, 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 

Adresācij

as 

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 

Adresācij

as 

objekta 

un, ja 

nepiecieš

ams, ar to 

funkcionā

li saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēju

ms, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir 



 
 

saglabāšana

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

80480100420 

Upes iela 21, 

Brīvkalni, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

105319836 

Upes iela 21, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480100

420 

Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 
80480100187 

Upes iela 23, 

Brīvkalni, 

Babītes pagasts, 

Mārupes novads 

105319844 

Upes iela 23, 

Brīvkalni, Babītes 

pagasts, Mārupes 

novads 

80480100

187 

Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80480100420 – 0,1649  ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 0601). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80480100187 – 0,2207  ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(kods 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. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.1.5 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu nekustamo īpašumu “Citroni” un “Pēteri” projektētām 

zemes vienībām Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.1.5 

sagatavotajā redakcijā.  

 



 
 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Andas Gailes (sertifikāta Nr. AA0026), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Citroni" (kadastra Nr. 8088 005 

0810) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8088 005 0795 un nekustamā īpašuma 

“Pēteri” (kadastra Nr. 8088 005 0230) zemes vienībai “Tecilas", ar kadastra apzīmējumu 

8088 005 0796, Salas pagastā, Mārupes novadā, saskaņā ar pielikumu. 

2. Projektētajām zemes vienībām precizēt adreses: 

 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana

) 

Adresācij

as 

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 

Adresāc

ijas 

objekta 

un, ja 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

precizēšana 

zemes 

vienība 

 

80880050795 

“Citroni", 

Silmalas, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

106856422 

“Citroni", Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0795 

Projektā zemes 

vienība “Nr.1” 

adreses 

precizēšana 

zemes 

vienība 

80880050796 “Tecilas", 

Silmalas, Salas 

pagasts, 

Mārupes novads 

106856430 

“Tecilas", Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

8088005

0796 

Projektā zemes 

vienība “Nr.2” 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80880050795 – 0,7549  ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80880050796 – 0,7549  ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir lauksaimniecība (NĪLM 0101). 

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. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.1.6 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu nekustamo īpašumu “Silavas”, “Pamatskola”, “Nātras” un 

“Kannas”, projektētajām zemes vienībām Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.1.6 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt sertificētas zemes ierīkotājas Janas Brices (sertifikāta Nr. AA0163), 

izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma "Silavas" zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 80880050006 un 80880050278, nekustamā īpašuma “Nātras” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050165, nekustamā īpašuma "Pamatskola" 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050279, nekustamā īpašuma "Kannas" 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80880050492, 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 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

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 

Adresāc

ijas 

objekta 

un, ja 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

 

80880050279 

“Pamatskola”, 

Spuņciems, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

104515784 

“Pamatskola”, 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

808800

50864 

Projektā zemes 

vienība “Nr.1”, 

sastāv no esošām 

z.v. ar kad.apz. 

80880050279, 

80880050165 (daļa) 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

80880050006 

"Silavas", 

Spuņciems, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

105815158 

"Silavas", 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

808800

50865 

Projektā zemes 

vienība “Nr.2”, 

sastāv no esošām z.v. 

ar kad.apz. 

80880050006 (daļa), 

80880050278, 

80880050165 (daļa) 

adreses 

saglabāšana 

zemes 

vienība 

80880050492 

 "Kannas", 

Spuņciems, 

Salas pagasts, 

Mārupes novads 

105025738 

"Kannas", 

Spuņciems, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

808800

50866 

Projektā zemes 

vienība “Nr.3”, 

sastāv no esošām z.v. 

ar kad.apz. 

80880050492, 

80880050006 (daļa) 

 

3. Projektētajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80880050864 – 0,7  ha platībā 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju 



 
 

apbūve (NĪLM 0701) un 0,196  ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

neapgūta daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (NĪLM 0700). 

4. Projektētajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80880050865 – 0,271 ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601) un 0,6779 ha platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda 

cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM 0501). 

5. Projektētajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80880050866 – 0,5922 ha 

platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(NĪLM 0601) un 0,7928 ha platībā - dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 

nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda 

cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (NĪLM 0501). 

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

apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

7. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai piecu darbdienu 

laikā pēc lēmuma parakstīšanas. 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.1.7 

Par nekustamā īpašuma Pededzes iela 16 (kadastra Nr. 8076 007 0490), Mārupē, 

Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2598 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa 

noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.1.7 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Pededzes iela 16 (kadastra Nr. 8076 007 0490), Mārupē, 

Mārupes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2598 zemes ierīcības 

projektu kā galīgo (projektēto zemes vienību platība var mainīties pēc zemes iemērīšanas 

dabā). 

2. Projektētajām zemes vienībām piešķirt adreses: 

Veiktā darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana vai 

esošās adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as 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 



 
 

esošas adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 007 2598 

Pededzes iela 16,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

106337987 
Pededzes iela 

16,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3700 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 007 0490 

001 

Pededzes iela 16,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

106337987 
Pededzes iela 

16,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

esošas adreses 

saglabāšana 
ēkai 

8076 007 0490 

002 

Pededzes iela 16,  

Mārupe, Mārupes 

novads 

106337987 
Pededzes iela 

16,  Mārupe, 

Mārupes novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - 
- 

Pededzes iela 

16A,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3701 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršanu 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - 
- 

Pededzes iela 

16B,  Mārupe, 

Mārupes novads 

8076 007 3702 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

 

3. Piešķirt zemes vienībai “Nr.1”ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3699 – 152 m2 platībā 

nosaukumu Pededzes iela, Mārupe, Mārupes novads. 

4. Piešķirt zemes vienībai “Nr.5”ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3703 – 747 m2 platībā 

nosaukumu Pededzes ielas pievadceļš, Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3699 – 152 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

6. Noteikt zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3700– 1200 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601). 

7. Noteikt zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3701– 1200 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601). 

8. Noteikt zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3702– 1671 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve ( kods 0601). 

9. Noteikt zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 8076 007 3703 – 747 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 

joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā ( kods 1101). 

10. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

11. 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. 
 

 

Nr.2.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0700 un adreses piešķiršanu Krūkļu ielā 18, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

https://www.kadastrs.lv/varis/106337987?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106337987?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106337987?type=house


 
 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.2.1 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 18, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0727, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0700, 

0.1247 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 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, 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 

informā

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106889645 

 

Krūkļu iela 18, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

8048 008 0700 001  

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. 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.2.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0704 un adreses piešķiršanu Krūkļu ielā 26, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.2.2 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 26, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0725, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0704, 



 
 

0.1252 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 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, 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 

informā

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106889686 

 

Krūkļu iela 26, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480080704001  

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. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.2.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0583 un adreses piešķiršanu Krūkļu ielā 28, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.2.3 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 28, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0613, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0583, 

0.1256 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 

Adresā

cijas 

objekts 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

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 

informā

cija 



 
 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, ja tāds ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106842646 

 

Krūkļu iela 28, Vīkuļi, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480080583001  

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. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.2.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 007 1178 un adreses piešķiršanu Vizbulīšu ielā 22, Mežārēs, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.2.4 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Vizbulīšu ielā 22, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 004 1605, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 004 1350, 0.12 

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 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, 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 

informā

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 
 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106863862 

 

Vizbulīšu iela 22, Mežāres, 

Babītes pagasts, Mārupes 

novads 

80480041350001  

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. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.2.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0507 un adreses piešķiršanu “Ceļalaimas”, Vīkuļos, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.2.5 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Ceļalaimas”, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0514, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0507, 

0.186 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 

(viensēt

a, ēka, 

apbūvei 

paredzē

ta 

zemes 

vienība 

un 

telpu 

grupa) 

Adresācija

s objekta 

un, ja 

nepiecieša

ms, ar to 

funkcionāli 

saistīto 

objektu 

kadastra 

apzīmējum

s, 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 

informā

cija 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršana 

ēka 

 
  106766450 

 

“Ceļalaimas”, Vīkuļi, Babītes 

pagasts, Mārupes novads 

80480080507001  

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. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 



 
 

Nr.3.1 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0701 Krūkļu ielā 20, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3.1 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 20, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0740, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0701, 

0.1248 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

Nr.3.2 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0702 Krūkļu ielā 22, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3.2 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 22, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0743, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0702, 

0.1248 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.3.3 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8048 008 0703 Krūkļu ielā 24, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 



 
 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3.3 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Krūkļu ielā 24, Vīkuļos, Babītes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8048 008 0744, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8048 008 0703, 

0.1249 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt lēmumu  

zemes īpašniekam pēc lēmuma parakstīšanas. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.3.4 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 012 0696, ”Cieceru ceļš B”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3.4 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Cieceru ceļš B”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8076 012 0801, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 012 0696,  

0,3000 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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. 
 

 

Nr.3.5 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 012 0291, “Saulgožu ceļš F”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 



 
 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3.5 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma “Saulgožu ceļš F”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  

kadastra Nr. 8076 009 0284, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0291, 

0,8300 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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. 
 
 

Nr.3.6 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 007 2966, Cērpu ielā 4, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3.6 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Cērpu iela 4,  Mārupē, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 8076 

007 3102, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 007 2966,  1225 m2 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods 

0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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. 
 

Nr.3.7 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8076 008 0357, Lapiņu dambis 40, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(Andris Puide), Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja 

nolemj: 

 



 
 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.3.7 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt nekustamā īpašuma Lapiņu dambis 40, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā,  kadastra Nr. 8076 008 0357, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 008 

0357,  0,0432 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz individuālo dzīvojamo 

māju apbūves zeme (kods 0601). 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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. 

 
 

Nr.4 

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Peles”(kadastra 

Nr.80760090006), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienības daļām 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.4 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Peles”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā,  kadastra Nr. 

8076 009 0006, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 009 0007 daļām nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķus: 

1.1.zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 11.37 

ha platībā; 

1.2.zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 3,85 

ha platībā; 

1.3.zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) – 32.53 

ha platībā. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu  

zemes īpašniekam. 

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. 
 
 

Nr.5.1 

Par nosaukuma, adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanu projektētajām zemes vienībām nekustamā īpašuma Lielā iela 88, kadastra 

Nr. 8076 003 1159, detālplānojuma teritorijā, Mārupē, Mārupes novadā 

Ziņo Daina Klauģe 

 



 
 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.5.1 

sagatavotajā redakcijā.  

1. Atļaut no nekustamā īpašuma Lielā iela 88, Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr. 8076 

003 1159, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 003 1159 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 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Adresācij

as 

objekta 

esošā 

adrese, ja 

tāda ir 

Esošā 

adres

ācijas 

objekt

a kods 

adreš

u 

klasifi

katorā

, 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 

 

   

Unguru iela 2, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032220 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.1” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 4, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032221 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.2” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 6, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032222 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.3” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 8, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032223 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.4” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 1, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032228 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.9” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 



 
 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 3, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032227 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.8” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 5, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032226 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.7” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 7, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032225 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.6” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Unguru iela 9, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032224 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.5” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pededzes iela 76, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032229 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.10” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

piešķiršana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

   

Pededzes iela 78, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

80760032230 

Detālplānojumā 

projektētā zemes 

vienība “Nr.11” 

individuālo 

dzīvojamo māju 

apbūves zeme 

(kods 0601) 

Adreses 

likvidēšana 

Apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

 

80760

03115

9 

Lielā 

iela 88, 

Mārupe, 

Mārupes 

novads 

1049

2391

5 

  

 

 

2. Detālplānojumā projektētajām zemes vienībām: 

2.1. Nr.12, platība – 0,2088 ha, kadastra apzīmējums 8076 003 2231 

2.2.Nr.13, platība – 0,0516 ha, kadastra apzīmējums 8076 003 2232; 

2.3. Nr.14, platība – 0,0502 ha, kadastra apzīmējums 8076 003 2233; 

noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūrās zemes 

nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā (1101). 

3. Veicot projektēto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes ierīcības projektā 

norādītie apgrūtinājumi un platības var tikt precizēti. 

4. 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. 
 

 

 



 
 

Nr.5.2 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma 

“Saulesciems” (kadastra Nr. 80760060095), Mārupes novada teritorijā plānotajām zems 

vienībām 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.5.2 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pagasta teritorijā ceļu, piešķirot nosaukumu 

Saulesciema ceļš  (posmā no autoceļa Bašēnu ceļa  līdz zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 80760060156) – 0,36 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās. 

2. Piešķirt, atbilstoši 2018.gada 31.oktobra apstiprinātajam nekustamā īpašuma 

“Saulesciems”(kadastra Nr.80760060095), Mārupes novada detālplānojumam,  

plānotajām zemes vienībām  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 

nepieciešam

s, 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 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš A, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0356 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Saulesciema ceļš B, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0358 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš C, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0357 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš D, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0359 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 



 
 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Saulesciema ceļš E, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

8076 006 0360 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

esošās 

adreses 

saglabāšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 006 

0095 

Saulesciems

, Mārupes 

pagasts, 

Mārupes 

novads 

105420620 

Saulesciems, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

 

Projektā 

zemes 

vienības 

“Nr.6,7,8,9,

10,11” 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.1” ar kadastra apzīmējumu 80760060356– 0,49 ha  

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

4. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.2” ar kadastra apzīmējumu 80760060357– 0,30 ha  

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

5. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.3” ar kadastra apzīmējumu 80760060358– 0,30 ha  

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

6. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.4” ar kadastra apzīmējumu 80760060359– 0,30 ha  

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

7. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.5” ar kadastra apzīmējumu 80760060360– 0,30 ha  

platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 

0601). 

8. Noteikt paliekošajai zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:: 

8.1.  neapgūta  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0600) – 1,22 ha platībā; 

8.2. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101) – 0,50 ha platībā 

9. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

10. 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. 

 

 

Nr.5.3 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma 

“Ziemcieši” (kadastra Nr. 80760030855), Mārupes, Mārupes novada teritorijā 

plānotajām zems vienībām 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.5.3 

sagatavotajā redakcijā.  

 

https://www.kadastrs.lv/varis/105420620?type=house


 
 

1. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pilsētas teritorijā ielu, piešķirot nosaukumu Pededzes 

iela (posmā no Lielās ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80760060158) – 

0,45 km garumā un 15 m platumā sarkanajās līnijās. 

2. Piešķirt, atbilstoši 2015.gada 25.februārī apstiprinātajam nekustamo īpašumu Lielā iela 

94 (kadastra Nr.80760031623), “Ziemcieši”(kadastra Nr.80760030855), Sildegu iela 12 

(kadastra Nr. 80760031624), Sildegu iela 14 (kadastra Nr.80760031625), Sildegu iela 16 

(kadastra Nr. 80760031626), Sildegu iela 18 (kadastra Nr. 80760031627), “Mežavēji” 

(kadastra Nr. 80760030493), Mārupē, Mārupes novadā detālplānojumam, plānotajām 

zemes vienībām  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 

nepieciešam

s, 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 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 37, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.1” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Pededzes iela 39, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.2” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 41, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.3” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 43, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.4” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 45, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.5” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 47, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.6” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 49, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.7” 



 
 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 51, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.8” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 53, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.9” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 55, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.10” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 57, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.11” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Pededzes iela 59, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.12” 

3. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.1”– 1227 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

4. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.2”– 1210 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

5. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.3”– 1210 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.4”– 1210 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

7. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.5”– 1210 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.6”– 1211 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

9. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.7”– 1211 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.8”– 1211 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

11. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.9”– 1211 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

12. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.10”– 1211 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

13. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.11”– 1211 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

14. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.12”– 1203 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

15. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

16. 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. 

 

Nr.5.4 

Par adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma 

“Mežavēji” (kadastra Nr. 80760030493) teritorijā plānotajām zems vienībām 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.5.4 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Izveidot Mārupes novada, Mārupes pilsētas teritorijā jaunu ielu, piešķirot nosaukumu 

Mežavēju iela  (posmā no Sildegu ielas līdz zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80760030438) – 0,19 km garumā un 12 m platumā sarkanajās līnijās. 

2. Piešķirt, atbilstoši 2015.gada 25.februārī apstiprinātajam nekustamo īpašumu Lielā iela 

94 (kadastra Nr.80760031623), “Ziemcieši”(kadastra Nr.80760030855), Sildegu iela 12 

(kadastra Nr. 80760031624), Sildegu iela 14 (kadastra Nr.80760031625), Sildegu iela 16 

(kadastra Nr. 80760031626), Sildegu iela 18 (kadastra Nr. 80760031627), “Mežavēji” 

(kadastra Nr. 80760030493), Mārupē, Mārupes novadā detālplānojumam, plānotajām 

zemes vienībām  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 

nepieciešam

s, 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 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 6, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.47” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

- - - 

Mežavēju iela 8, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.48” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 10, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.49” 



 
 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 12, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.50” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 14, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.51” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 16, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.52” 

adreses 

piešķiršana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

- - - 

Mežavēju iela 5, 

Mārupe, Mārupes 

novads 

- 

Projektā 

zemes 

vienība 

“Nr.53” 

3. Piešķirt plānotajai zemes vienībai “Nr.54” -  0,2180 ha platībā nosaukumu Mežavēju iela, 

Mārupe, Mārupes novads. 

4. Piešķirt plānotajai zemes vienībai “Nr.55” -  0,0201 ha platībā nosaukumu Sildegu iela, 

Mārupe, Mārupes novads. 

5. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.47”– 1402 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

6. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.48”– 1463 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

7. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.49”– 1490 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

8. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.50”– 1481 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

9. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.51”– 1432 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

10. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.52”– 1374 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601). 

11. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.53”– 1484 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi -  dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 

teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā 

norādīta lietošanas mērķa (kods 0503). 

12. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.54”– 2180 m2  platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā (kods 1101). 

13. Noteikt plānotajai zemes vienībai “Nr.55”– 201 m2  platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101). 

14. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

15. 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. 



 
 

Nr.6 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Stirnu ielas posmam, Lapsās, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.6 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1. Piešķirt pašvaldības nozīmes ielas statusu Stirnu ielas posmam (zemes vienībām ar 

kadastra apzīmējumiem 80480070311, 80480070296, 80480070312, 80480070295, 

80480070303, 80480070294, 80480070302,  80480070293, 80480070292,  

80480070301, 80480070313, 80480070314, 80480070315, 80480070316, 

80480070300, 80480070317, 80480070299, 80480070298 un 80480070297) saskaņā ar 

grafisko pielikumu.  

2. Uzdot Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvaldei, Stirnu ielas posmu iekļaut 

Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā pēc Stirnu ielas daļas ar kadastra 

apzīmējumiem 80480070306, 80480070318, 80480070711 un 80480070530  

pieņemšanu dāvinājumā un reģistrāciju zemesgrāmatā. 

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. 

 

Plkst.15:53 deputāts A.Osītis aiziet no komitejas sēdes un 

turpmākajos balsojumos nepiedalās.  

 

 

Nr.7 

Par nekustamo īpašumu “Zemoši”(kadastra Nr. 8088 003 0019) un  “Silozoli” (kadastra 

Nr. 8088 003 0085),  Salas pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību apvienošanu, 

adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.7 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu “Zemoši” (kadastra Nr. 8088 003 0019) un “Silozoli” 

(kadastra Nr. 8088 003 0085), Salas pagastā, Mārupes novadā, sastāvā esošās zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumiem 8088 003 0299 un 8088 003 0085. 

2. Zemes vienībām piešķirt adreses: 



 
 

Veiktā 

darbība 

(adreses 

piešķiršana, 

maiņa, tai 

skaitā 

adreses 

pieraksta 

formas 

precizēšana, 

likvidēšana 

vai esošās 

adreses 

saglabāšana) 

Adresācij

as 

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 

Adresā

cijas 

objekta 

un, ja 

nepieci

ešams, 

ar to 

funkcio

nāli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastr

a 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, 

ja tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

adreses 

piešķiršanu  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80880030299 - - 

“Zemoši”, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 
8088 003 0299 

8088 003 0085 

adreses 

piešķiršanu 

 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

80880030174 - - 

“Silozoli”, Salas 

pagasts, Mārupes 

novads 

- 8088 003 0174 

3.  Noteikt apvienotajai zemes vienībai 18.17 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

5.  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. 

 
 

Nr.8 

Par detālplānojuma “Sēnītes” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, atcelšanu 

Ziņo Svetlana Buraka 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.8 precizētā 

redakcijā (papildinot lēmuma lemjošo daļu ar 6.punktu).  

 

1. Atcelt detālplānojumu “Sēnītes”, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kas 

apstiprināts ar Babītes novada pašvaldības domes 2013.gada 24.aprīļa lēmumu “Par 

detālplānojuma apstiprināšanu Babītes novada Babītes pagasta nekustamā īpašuma 

“Sēnītes” zemes vienībai, kadastra apzīmējums 8048 007 0108” (protokols Nr.4., 11§). 



 
 

2. Mārupes novada pašvaldība vienpusēji izbeidz 2013.gada 7.maijā noslēgto 

Administratīvo līgumu Nr.3-7.1/24.04.2013-4.11 par detālplānojuma “Sēnītes”, 

īstenošanas kārtību un 2013.gada 10.jūlijā noslēgto Vienošanos par grozījumiem līgumā. 

3. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

iesnieguma iesniedzējam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-adresi. 

4. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Svetlanai 

Burakai paziņojumu par detālplānojuma atcelšanu ievietot Mārupes novada pašvaldības 

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

publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”.  

5. Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājai Svetlanai 

Burakai informēt personu, ar kuru bijis noslēgts Administratīvais līgums Nr.3-

7.1/24.04.2013-4.11, par līguma izbeigšanu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 
 

 

Nr.9 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem “Klūgas” kadastra 

Nr.8048 002 0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 

007 0042, Salas pagastā, Mārupes novadā 

Ziņo Svetlana Buraka 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.9 sagatavotajā 

redakcijā.  

 

1. Izbeigt detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Klūgas”, kadastra Nr. 8048 002 

0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 007 0042, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, kas uzsākta ar Babītes novada domes 2020.gada 22.jūlija 

lēmumu Nr.14 (protokols Nr.13) un atcelt ar šo lēmumu apstiprināto detālplānojuma 

izstrādes darba uzdevumu Nr.11-2020. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 31.augustā noslēgto Līgumu Nr. 3-7.2/22.07.2020.-

13.14. par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. 

3. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Klūgas” kadastra Nr. 8048 

002 0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas” kadastra Nr. 8088 007 0042, 

Salas pagastā, Mārupes novadā, teritorijai.  

4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevumu Nr.1/3-6/1-2023 un noteikt 

detālplānojuma robežas atbilstoši nekustamo īpašumu “Klūgas”, kadastra Nr. 8048 002 

0072, Babītes pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 007 0042, Salas 

pagastā, Mārupes novadā, teritorijai 8,04 ha platībā. 

5. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Attīstības nodaļas Teritorijas plānotāju 

Svetlanu Buraku.  

6. Mārupes novada domes izpilddirektoram slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādi un 

finansēšanu ar nekustamo īpašumu “Klūgas”, kadastra Nr. 8048 002 0072, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā un “Klūgas”, kadastra Nr. 8088 007 0042, Salas pagastā, 

Mārupes novadā, īpašnieku, saskaņā ar pielikumu. 

7. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai pieņemto 

lēmumu nosūtīt detālplānojuma ierosinātājiem, ievietot Mārupes novada mājas lapā  

www.marupe.lv  un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


 
 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 
 

Nr.10 

Par nekustamā īpašuma “Roznieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 

0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojumā apstiprināšanu 

Ziņo Svetlana Buraka 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.10 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Roznieki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 

007 0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma 1.0. redakciju 

kā galīgo, hipersaite uz apstiprinātā detālplānojuma redakciju Ģeoportālā: 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20026. 

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.   

4. Uzdot Mārupes novada domes izpilddirektora vietniecei slēgt ar nekustamā īpašuma 

“Roznieki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8048 007 0085, Dzilnuciemā, Babītes 

pagastā, Mārupes novadā, kopīpašniekiem 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 un teritorijas īpašniekam. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.11 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu 

Ziņo Dace Žīgure, piebilstot, ka detālplānojums bija publiski apspriests, tad bija ilgāka pauze, 

tagad ir pievienots līgums, kādu īpašnieks ir gatavs saskaņot. Tiek vērsta uzmanība, ka ar šo 

līgumu pašvaldība nepasaka, ka pieņems ceļu ar šķembu segumu. 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20026
http://www.marupe.lv/


 
 

A.Velvelis norāda, ka nav nekustamo īpašumu attīstītājs, mēģina pats tikt galā ar situāciju un 

saprot, ka drīkst nodot pašvaldībai ceļu ar šķembu segumu. 

A.Osītis jautā, cik svarīgi šajā brīdī ir realizēt detālplānojumu. Vai tiek pieļauts, ka izbūvē ceļu 

un īpašnieks atstāj to sev. 

V.Kārkliņš papildina, ka tas nozīmētu, ka īpašniekam pašam ceļš tādā gadījumā būs jākopj un 

jāuztur.  

D.Žīgure norāda, ka līgumos tiek paredzēts, ka ceļus nodod pašvaldībai. Šī prasība, ka drīkst 

piedāvāt ceļu tikai ar cieto segumu ir kādi pieci mēneši. Pašvaldībai šī redakcija neuzliek par 

pienākumu pieņemt ceļu ar šādu segumu.  

A.Velvelis piebilst, ka jāskatās kā ies uz priekšu un kādas būs iespējas.  

D.Žīgure vērš uzmanību, ka šajā līgumā pieļauj varbūtību. Otrs lēmums ir par termiņa 

pagarinājumu. 

D.Žīgure norāda, ja no līguma izņem ārā punktus 4.3. un 4.4., tad ir tā, kā pēdējos gados ir 

bijis. 

A.Velvelis lūdz pagarināt detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņu, lai apdomātos, 

mēneša laikā tiks skaidrībā. 

 

Plkst.13:43 deputāts J.Lībietis iziet no sēdes zāles un 

balsojumā par sagatavoto lēmuma projektu nepiedalās.  

 

Atklāti balsojot, balsis „par” – nav, „pret” – nav, „atturas” – 7 (Valdis Kārkliņš, Dace 

Štrodaha, Jānis Kazaks, Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide),, 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Neiesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.11 

sagatavotajā redakcijā.  
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 
Šo lēmumprojektu nepieciešams izskatīt tikai gadījumā, ja netiek atbalstīts 

sagatavotais lēmumprojekts “Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā 

(kadastra Nr.80760032297) detālplānojuma apstiprināšanu” 

 

Nr.11 

Par nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.80760032297) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo Dace Žīgure 

Plkst.13:46 deputāts J.Lībietis atgriežas sēdes zālē un 

piedalās turpmākajā balsojumā.  

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Nikolajs Antipenko, 

Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis.), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Jānis 

Kazaks), Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja 

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.11 

sagatavotajā redakcijā.  

 

Noteikt ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.11 (prot. Nr.3) 

apstiprinātā nekustamā īpašuma Penkules iela 132, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes 



 
 

novadā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.1/3-6/2-2020 derīguma termiņu – 

2024.gada 26.februāris. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.12 

Par nekustamā īpašuma “Sniedzes” Varkaļi, Salas pagastā, Mārupes novadā (kadastra 

Nr.8088 007 0076) detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu 

Ziņo Svetlana Buraka 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.12 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Noteikt, ka ar Babītes novada domes 2020.gada 26.augusta lēmumu Nr.14 (protokols  

Nr.15) apstiprinātā nekustamā īpašuma “Sniedzes”, Varkaļos, Salas pagastā, Mārupes 

novadā (kadastra Nr.8088 007 0076), detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma Nr.13-

2020 derīguma termiņu – 2025.gada 28.februāris. 

2. Noteikt, ka Darba uzdevuma nosacījumi var tikt pārskatīti, ja tā derīguma termiņa laikā 

tiek veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas attiecas uz teritorijas 

plānošanas jomu, vai tiek apstiprināts jauns novada teritorijas plānojums vai veikti esošā 

teritorijas plānojuma grozījumi, un detālplānojuma 1.redakcija vēl nav bijusi nodota 

publiskai apspriešanai. 

3. Noteikt, ka Darba uzdevums ir atceļams, ja stājušies spēkā novada teritorijas plānojuma 

grozījumi vai jauns teritorijas plānojums, kas paredz pēc būtības atšķirīgu, ar 

detālplānojumā paredzēto atļauto izmantošanu nesaskanīgu izmantošanu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.13 

Par nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 8076 007 1316) zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8076 007 3555, Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Ziņo Svetlana Buraka 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.13 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai izstrādāto detālplānojuma 

projektu nekustamā īpašuma “Pabērzi” (kadastra Nr. 4076 007 1316) zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8076 007 3555, Mārupē, Mārupes novadā teritorijai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu 4 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 vienības īpašnieku un detālplānojuma 

izstrādātāju. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Nr.14 

Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma 

“Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, 

projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

Ziņo Dace Žīgure, ziņojums pievienots protokolam. 

A.Puide norāda, ka ir būtiska P133 ceļa attīstība, bet attīstītājs to nevēlas. 

V.Kārkliņš norāda, ka tur, kur bija jābūt ceļam, to vairs nav iespējams realizēt. 

P.Senkāns vērš uzmanību, ka iepriekš ēkas bija savādākā konfigurācijā un tad ceļu tur varēja 

ielikt. Tagad ēkas ir uzbūvētas un ceļu vairs tur nevar ielikt. Par savienojumu, kur viss iet uz 

C19 (gar volejbola centru) – visu plānots apvienot un izbrauktuve būs citur. 

A.Puide norāda, ka pašvaldība plāno sakārtot krustojumu, kas iet ārā no Mārupes kapiem uz 

šoseju, uz Plieņciema ielu. 

I.Krēmere informē, ka pašvaldība plāno, bet uzņēmēji vēl joprojām nav parakstījuši līgumu. 

V.Kārkliņš norāda, ka Latvijas valsts ceļiem nav skaidrs, kāds izskatīsies ceļš pie benzīntanka, 

vai tas būs viena līmeņa, vai divu līmeņu. 

A.Puide norāda, ka pašvaldība var rosināt gar Hilton taisīt pieslēgumu šosejai. 

V.Kārkliņš papildina, ka viena daļa zemes tur pieder P.Senkānam, bet nākošā daļa citam 

uzņēmējam. 

A.Puide izsaka priekšlikumu rast risinājumu nākotnei jau tagad. Lai būtu iespēja pieslēgties 

šosejai, kas ir tuvu. Lai mazinātu slodzi, pašvaldība var paredzēt likt zīmi, ka vienā virzienā 

smagie auto var braukt no lidostas puses, bet braucot ārā ir jābrauc uz otru pusi. 

V.Kārkliņš pieļauj, ka publiskajā apspriešanā Latvijas valsts ceļi sniegs arī savu atzinumu. 

 

Atklāti balsojot ar 8 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Aivars Osītis, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, 

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

nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.14 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Nodot iesniegto Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma 

“Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, 

redakciju publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu četras nedēļas. 

3. Uzdot Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļai ievietot paziņojumu 

par pieņemto lēmumu un publisko apspriešanu pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv, Mārupes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Mārupes vēstis” 

un publicēt informāciju Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā.  

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai nosūtīt  lēmumu 

Lokālplānojuma Izstrādātājam elektroniski uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

http://www.marupe.lv/
http://www.marupe.lv/


 
 

Nr.15 

Par statusa maiņu pašvaldības autoceļam C-21 Lapiņu dambis un nosaukuma 

piešķiršanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.15 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Mainīt Mārupes novada Tīraines ciema teritorijā un Mārupes pilsētas teritorijā 

pašvaldības autoceļam C-21 Lapiņu dambis ar kadastra apzīmējumu 80760080383001 

statusu uz ielu, piešķirot nosaukumu: 

2. Lapiņu dambis  (posmā no  Mārupītes gatves līdz valsts autoceļam V13 Jelgavas ceļš) 

1,83 km garumā un 25 m platumā sarkanajās līnijās.  

3. Lēmumu nosūtīt Valsts zemes dienestam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma 

parakstīšanas. 

4. 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. 
 
 

Nr.16 

Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” 

apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.16 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.__/2023 ___“Mārupes novada pašvaldības 

līdzdalības budžeta nolikums” saskaņā ar  pielikumu. 

2. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai saistošos 

noteikumus Nr.__/2023 “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” 

nosūtīt publicēšanai oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Saistošie noteikumi Nr.__/2023 “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta 

nolikums” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

4. Noteikt, ka 2023.gadā līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa (turpmāk – Konkurss) 

norises laiks ir no 2023.gada 15.marta līdz 2023.gada 30.decembrim, saskaņā ar šādu 

grafiku: 

4.1. Konkursa izsludināšana – 2023.gada 15.martā; 

4.2. Līdzdalības budžeta projektu ideju  iesniegšana no 2023.gada 15.marta līdz 

2023.gada 31.maijam; 



 
 

4.3. Līdzdalības budžeta projektu ideju izvērtēšanas pirmā kārta no 2023.gada 1.jūnija 

līdz 2023.gada 14.jūlijam; 

4.4. Līdzdalības budžeta projektu ideju izvērtēšanas otrā kārta no 2023.gada 17.jūlija 

līdz 2023.gada 31.augustam; 

4.5. Sabiedrības balsojums no 2023.gada 1.septembra līdz 2023.gada 30.septembrim; 

4.6. Atbalstāmo līdzdalības budžeta projektu ideju saraksta sagatavošana iesniegšanai 

apstiprināšanai Domē no 2023.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.oktobrim. 

4.7. Domes lēmuma par atbalstāmajām līdzdalības budžeta projektu idejām pieņemšana 

– Domes 2023.gada novembra mēneša sēdē; 

4.8. Konkursa rezultātu paziņošana – līdz 2023.gada 30.decembrim. 

5. Noteikt, ka Konkursā netiek izskatītas projektu idejas par bērnu rotaļu laukumiem. 

6. Finansējumu Konkursā atbalstāmo līdzdalības budžeta projektu ideju īstenošanai 

paredzēt līdz EUR 250 000 (divi simti piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) divās projektu 

kategorijās: 

6.1. Lielo projektu kategorijā – finansējums līdz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši 

euro 00 centi) par vienu projekta ideju, paredzot šiem projektiem kopējo budžetu līdz 

EUR 200 000,00 (divi simti tūkstoši euro 00 centi); 

6.2. Mazo projektu kategorijā – finansējums līdz EUR 15 000,00 (piecpadsmit tūkstoši 

euro 00 centi) par vienu projekta ideju, ar kopējo finansējuma atbalstu līdz EUR 50 

000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi). 

7.  Šā lēmuma 4., 5. un 6.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Saistošo noteikumu Nr.__/2023 

“Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums” spēkā stāšanos. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 
 

Nr.17 

Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkurss” komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo Ilze Krēmere 

 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris Puide), 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.17 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Izveidot konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkurss” komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Ilze Krēmere, Mārupes novada pašvaldības Izpilddirektora vietniece; 

1.2. Oļegs Sorokins, Mārupes novada pašvaldības deputāts; 

1.3. Zane Zvejniece, Attīstības un plānošanas nodaļas vecākā projekta vadītāja; 

1.4. Līva Ansena, Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes 

pārstāve; 

1.5. Kaspars Rimša, Mārupes novada pašvaldības Apkaimju konsultatīvās padomes 

pārstāvis. 

2. Apstiprināt konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju 

konkurss” komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 



 
 

Nr.18 

Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā pamatojuma ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstībai Mārupes novada Babītes un Salas pagastos apstiprināšanu 

Ziņo Anita Lontone-Ieviņa 

 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris Puide), 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.18 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Apstiprināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BABĪTES SILTUMS” izstrādāto 

tehniski ekonomisko pamatojumu ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Mārupes 

novada Babītes un Salas pagastos (skat. pielikums). 

2. Iekļaut īstermiņa investīciju programmas ietvaros nepieciešamos izdevumus Mārupes 

novada Attīstības programmas 2023. - 2025. gada investīciju plānā un 2023. gada 

pašvaldības budžeta investīciju plānā. 

 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

 

Nr.19 

Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes ietvaros 

precizētās, Mārupes novada Babītes notekūdeņu aglomerācijas apstiprināšanu 

Ziņo Anita Lontone-Ieviņa 

 

Atklāti balsojot ar 6 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Jānis Lībietis), „pret” – nav, „atturas” – 1 (Andris Puide), 

Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.19 

sagatavotajā redakcijā.  

 

 Apstiprināt SIA “BABĪTES SILTUMS” izstrādāto, precizēto Mārupes novada Babītes 

notekūdeņu aglomerāciju (skat. pielikums). 
 

Lēmumprojekts komitejas sēdes protokola pielikumā. 

 

Zemes ierīcības speciāliste Lauma Erdmane konstatēja, ka komitejas sēdes darba kārtībai 

elektroniski nav bijis pievienots lēmuma projekts “Par Mārupes novada pašvaldības domes 

2022.gada 30. novembra lēmuma Nr. 26.1 (sēdes prot. Nr.24) atcelšanu un par nekustamo 

īpašumu “Vismaņi”(kadastra Nr. 80760030346), “Lāčupļava” (kadastra Nr. 80760032539),  

“Mežlejas”(kadastra Nr.80760030067) un “Čakari”(kadastra Nr.80760032664), Mārupes 

pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”, 

tāpēc tas deputātiem tiek izdalīts papīra formātā un deputāti vienojas minēto lēmuma projektu 

izskatīt komitejas sēdē. 

 



 
 

Nr.20 

Par Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30. novembra lēmuma Nr. 26.1 

(sēdes prot. Nr.24) atcelšanu un par nekustamo īpašumu “Vismaņi”(kadastra Nr. 

80760030346), “Lāčupļava” (kadastra Nr. 80760032539),  “Mežlejas”(kadastra 

Nr.80760030067) un “Čakari”(kadastra Nr.80760032664), Mārupes pagastā, Mārupes 

novadā, zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa noteikšanu 

Ziņo Lauma Erdmane 

 

Atklāti balsojot ar 7 balsīm „par” (Valdis Kārkliņš, Dace Štrodaha, Jānis Kazaks, 

Nikolajs Antipenko, Jānis Lagzdkalns, Andris Puide, Jānis Lībietis.), „pret” – nav, „atturas” – 

nav, Mārupes novada pašvaldības domes Attīstības un vides jautājumu komiteja nolemj: 

 

Iesniegt izskatīšanai domes 2023.gada 28.februāra sēdē lēmumprojektu Nr.20 

sagatavotajā redakcijā.  

 

1. Atcelt Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 30. novembra lēmumu Nr. 26.1 

(sēdes prot. Nr.24) “Par nekustamo īpašumu “Vismaņi”(kadastra Nr. 80760030346), 

“Lāčupļava” (kadastra Nr. 80760032539) un  “Mežlejas” (kadastra Nr.80760030067),  

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” .  

2. Atļaut apvienot nekustamo īpašumu Vismaņi” (kadastra Nr. 80760030346), “Lāčupļava” 

(kadastra Nr. 80760032539), “Mežlejas” (kadastra Nr.80760030067) un 

“Čakari”(kadastra Nr. 80760032664), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, sastāvā esošās 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80760032536, 80760030101, 80760032615 un 

80760032686.   

3. Apvienotajai zemes vienībai 18,5295 ha platībā atstāt spēkā esošo adresi: 

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 

Adresāci

jas 

objekta 

un, ja 

nepiecie

šams, ar 

to 

funkcion

āli 

saistīto 

objektu 

jaunais 

kadastra 

apzīmēj

ums, ja 

tāds ir 

Cita informācija, ja 

tāda ir 

1 2 3 4 5 6 7 8 

esošās adreses 

saglabāšana  

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 003 2536 
“Vismaņi”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104924146 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

- 

8076 003 2536 

8076 003 0101  

8076 003 2615 

adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 001 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

https://www.kadastrs.lv/varis/104924146?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house


 
 

adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 002 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 003 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0067 004 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 002 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 003 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 004 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 005 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses maiņa ēkai 8076 003 0037 006 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 

“Vismaņi”, 

Mārupes pagasts, 

Mārupes novads 

-  

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 2615 
“Mežlejas”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
104922970 - - - 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

 

8076 003 0101 
“Lāčupļava”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 

 

106893758 

 

- - - 

adreses 

likvidēšana 

apbūvei 

paredzēta 

zemes 

vienība 

8076 003 2686  
“Čakari”, Mārupes 

pagasts, Mārupes novads 
106916371 

 

- - - 

https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/104922970?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106893758?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106893758?type=house
https://www.kadastrs.lv/varis/106916371?type=house


 
 

3.  Noteikt apvienotajai zemes vienībai lietošanas mērķus:  

3.1. individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – 0,4400 ha platībā; 

3.2. dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (NĪLM kods 0501) – 3.9947 ha platībā. 

3.3. komercdarbības objektu apbūves zeme (NĪLM kods 0801) – 11.8694 ha platībā; 

3.4. zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 

joslā (kods 1101) – 2,2254 ha platībā. 

4. Centrālās administrācijas Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai 

nosūtīt  lēmumu  zemes īpašniekam  un Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajai nodaļai 

piecu darbdienu laikā pēc lēmuma parakstīšanas.  

5.  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. 

 

Komitejas sēde tiek paziņota par slēgtu plkst.17:00. 

 

 

Komitejas sēdi vadīja   /paraksts/                     Valdis Kārkliņš             

 

Komitejas sēdi protokolēja  

Centrālās administrācijas  

domes sekretāre   /paraksts/                                                     Kristīne Štrāla 
 


