
Attīstības un vides jautājumu komitejas sēde 

22.02.2022., plkst.11:00 

Protokols Nr.2 
Darba kārtība: 

 

Nr.p.k. Izskatāmais jautājums Ziņotājs 

1.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses/nosaukuma 

piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu (6 gab.) 

 

L.Erdmane/D.Klauģe 

2.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu un adreses 

piešķiršanu (5 gab.). 
 

L.Erdmane/D.Klauģe 

3.  Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (7 gab.). L.Erdmane/D.Klauģe 

4.  Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. L.Erdmane 

5.  Par adreses/nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu (3.gab.). 
 

L.Erdmane/D.Klauģe 

6. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanu Stirnu ielas 

posmam, Lapsās, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

 

L.Erdmane 

  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. 

 

L.Erdmane 

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

Mārupes novadā, atcelšanu. 

 

S.Buraka 

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. 

 

S.Buraka 

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

apzīmējumu 8048 007 0085, Dzilnuciemā, Babītes pagastā, 

Mārupes novadā, detālplānojumā apstiprināšanu. 

A.Sprūde 

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. 

 

D.Žīgure 

12. Par nekustamā īpašuma “Sniedzes” Varkaļi, Salas pagastā, 

Mārupes novadā (kadastra Nr.8088 007 0076) detālplānojuma 

darba uzdevuma termiņa pagarinājumu. 

S.Buraka 



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. 

 

A.Sprūde 

14. Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 

nekustamā  īpašuma “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) 

Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, projekta 

nodošanu publiskai apspriešanai. 

 

D.Žīgure 

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

nosaukuma piešķiršanu. 

 

L.Erdmane 

16. Par saistošo noteikumu “Mārupes novada pašvaldības 

līdzdalības budžeta nolikums” apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

17. Par konkursa “Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta 

projektu ideju konkurss” komisijas izveidošanu un tās nolikuma 

apstiprināšanu. 

 

I.Krēmere 

18. Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā 

pamatojuma ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Mārupes 

novada Babītes un Salas pagastos apstiprināšanu. 

 

A.Lontone-Ieviņa 

19. Par SIA “BABĪTES SILTUMS” tehniski ekonomiskā 

pamatojuma izstrādes ietvaros precizētās, Mārupes novada 

Babītes notekūdeņu aglomerācijas apstiprināšanu. 

 

A.Lontone-Ieviņa 

 

 


