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Ievads   
 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde uzsākta pamatojoties uz Mārupes novada 
domes 2017.gada 26.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.8 „Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-
2026.gadam grozījumu izstrādi” (sēdes protokols Nr.6 pielikums Nr.8). 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes mērķis ir: 

- novērst konstatētās pretrunas dažādās Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sadaļās; 

- novērst pašvaldības apbūves noteikumu neatbilstību vispārīgajiem teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumiem (VAN) un nodrošināt teritorijas plānojuma atbilstību spēkā 
esošajam normatīvajam regulējumam teritorijas plānošanas jomā; 

- veikt teritorijas funkcionālā zonējuma grozījumus atsevišķos īpašumos/teritorijās ar mērķi integrēt 
spēkā esošos detālplānojumus teritorijas plānojumā; atjaunot iepriekšējā plānojumā paredzēto 
atļauto zemes izmantošanu vai paredzēt citu atļauto izmantošanu atsevišķos zemesgabalos, par 
kuriem tiks saņemti īpašnieku iesniegumi, un ja tas ir pamatoti un nav pretrunā ar Mārupes novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2026. gadam; 

- veicināt zaļo/rekreācijas, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamo, teritoriju īpatsvaru un tīklojumu, 
jo īpaši ciemu teritorijās; 

- precizēt teritorijas un nosacījumus derīgo izrakteņu ieguvei un dīķu ierīkošanai.  

 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi ir: 

- Izvērtēt izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas attiecas uz teritorijas plānojumu, un piemērot 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē; 

- Izstrādāt integrētu priekšlikumu nepieciešamajām izmaiņām teritorijas funkcionālajā zonējumā un 
veikt nepieciešamos grozījumus Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, tai skaitā izpildot sekojošus 
uzdevumus: 

 pielāgot esošo funkcionālo zonējumu spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, izdalot 
nepieciešamās apakšzonas un mainot ciema robežas, ja tas nepieciešams šī mērķa izpildei, 
nemainot funkcionālo zonējumu pēc būtības;  

 nodrošināt spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu integrēšanu teritorijas 
plānojumā; 

 ņemt vērā prasības attiecībā uz dzīvojamās un publiskās apbūves izvietojumu teritorijās, 
kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums, apkopojot esošo izpētu 
rezultātus par trokšņa piesārņojumu gar autoceļiem, dzelzceļiem un pie lidostas;  

 ņemt vērā plānotās Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa Rail Baltica 
trases novietojumu un Lokālplānojumā noteikto funkcionālo zonējumu;  

 izvērtēt iespējamo izstrādātā Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciālu, un, ievērojot 
novada zaļā tīklojuma priekšlikumu, konkretizēt funkcionālo zonējumu un atļauto 
izmantošanu teritorijas plānojumā noteiktajā JC1 apakšzonā; 
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 izvērtēt iespēju mainīt funkcionālo zonējumu no apbūves teritorijas uz dabas un 
apstādījumu teritoriju vai lauksaimniecības teritoriju, situācijās, kur ciema teritorijā zemi 
nav plānots izmantot apbūvei vai arī plānotā apbūve netiek īstenota (nav uzsākta 
detālplānojumu īstenošana); 

 Noteikt un attēlot grafiskajā daļā teritorijas ar īpašiem nosacījumiem (TIN); 

 izvērtēt saņemtos priekšlikumus par izmaiņām funkcionālajā zonējumā par teritorijām, par 
kurām saņemti zemes īpašnieka iesniegumi. 

- Precizēt teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasības, novēršot esošās pretrunas un 
nodrošinot atbilstību spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam; 

- Izstrādāt nosacījumus vienota ceļu tīkla plānošanai un koplietošanas funkcijas noteikšanai 
atbilstošo kategoriju ceļiem un ielām. 

1 Teritorijas plānojuma grozījumu pamatojums 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojieties uz darba uzdevumu Nr.3-
30/8, kas apstiprināts ar Mārupes novada domes 2017.gada 26.aprīļa pieņemto lēmumu Nr.8 „Par 
Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādi” (sēdes protokols Nr.6 
pielikums Nr.8), Vispārīgās prasības darba veikšanai, Prasības darbu izpildes termiņiem kā arī 
Vadlīnijas tehniskā piedāvājuma sagatavošanai. 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumi uzsākti pamatojoties uz Teritorijas attīstības 
plānošanas likuma 23. panta piekto daļu, kas paredz, ka vietējā pašvaldība izvērtē nepieciešamību 
izdarīt grozījumus tās teritorijas plānojumā, ja spēkā stājas jauni ar vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumā ietveramo informāciju saistīti normatīvie akti ar augstāku juridisko spēku. MK noteikumi 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk VAN) stājas 
spēkā no 2013. gada 22. maija, taču VAN 242.1.punkts nosaka, ka var nepiemērot vispārīgo apbūves 
noteikumu prasības teritorijas plānojumiem, kuru izstrāde uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienai, ja tie apstiprināti 6 mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Ņemot vērā, ka Mārupes 
novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam apstiprināts ar Mārupes novada domes 2013.gada 
18.jūnija lēmumu (sēdes protokols Nr. 11, Pielikums Nr. 7), piemērojot VAN 242.1 punktu, plānojumā 
netika pilnā mērā ņemtas vērā VAN prasības.  

Pamatojums teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai: 

- Mārupes novada teritorijas plānojums daļēji neatbilst VAN, tai skaitā attiecībā uz jaunas apbūves 
veidošanu ārpus apdzīvotām vietām, teritorijas funkcionālā zonējuma attēlošanas nosacījumiem un 
teritorijas izmantošanas veida nosaukumiem. 

- Teritorijas plānojuma īstenošanas gaitā ir stājušies spēkā jauni normatīvie akti un veikti esošo 
normatīvo aktu grozījumi, kuru regulējums attiecas uz teritorijas plānojumu izstrādi, tai skaitā, 
Būvniecības likums, Zemes pārvaldības likums, grozījumi Aizsargjoslu likumā, kā arī pieņemti 
Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi. Ministru kabinets 2016. gada 
9. augustā izdevis rīkojumu "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica" un akceptējis paredzēto darbību, 
kura integrēšanai teritorijas plānojumā šobrīd tiek izstrādāts Lokālplānojums. 

- Saņemtie Mārupes novada nekustamo īpašumu īpašnieku iesniegumi saistībā ar nepieciešamību 
mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu un par ielu vai projektēto ielu sarkano līniju likvidēšanu, 
mainot funkcionālo zonējumu.  
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- Īstenojot teritorijas plānojumu, konstatētas pretrunas attiecībā uz konkrētu prasību regulējumu 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu dažādās sadaļās. 

 

1.1 Esošā funkcionālā zonējuma pielāgošana spēkā esošajam normatīvajam 
regulējumam 
 

Viens no iemesliem Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei ir jaunu teritorijas 
attīstības plānošanu reglamentējošo normatīvo aktu ieviešana, tostarp,  

- Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi”; 

- Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmas noteikumi”.   

Prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, kas noteiktas Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa 
noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” pamatā ir 
pārņemta no Latvijas plānošanas prakses. Tās satur nosacījumus attiecībā uz teritorijas izmantošanas 
vispārīgiem principiem, kas jāņem vērā plānojuma izstrādātajam un paredz, ka visām Latvijas 
pašvaldībām, no jauna izstrādājot teritorijas plānojumus vai veicot grozījumus,  funkcionālās zonas, to 
attēlojums un  atļautie izmantošanas veidi tajās, nosakāmi vienoti, atbilstoši noteikumos definētajam. 

Izvērtējot spēkā esošo Mārupes novada teritorijas plānojumu, tika veikts plānojuma terminoloģijas 
salīdzinājums ar VAN noteikto, un atļauto izmantošanu atbilstības novērtējums funkcionālajam 
zonējumam, kas noteikts VAN.   

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) analīze liecina, ka kopumā Mārupes novada 
teritorijas plānojuma TIAN noteiktā terminoloģija būtiski neatšķiras no VAN noteiktās un atšķirības 
galvenokārt vērojamas formulējumā, bet ne būtībā. Vēršama uzmanība uz to, ka spēkā esošajā 
teritorijas plānojumā teritorijas izmantošanas veidi ir izdalīti detalizētāk, līdz ar to, formulējot jaunos 
teritorijas izmantošanas veidus atbilstoši VAN, ir veikta vairāku agrāko izmantošanas veidu 
apvienošana. 

Veicot funkcionālā zonējuma atbilstības novērtējumu VAN un jaunā Mārupes novada teritorijas 
plānojuma grozījumu ieskicēšanu atbilstoši tiem, ņemts vērā, ka atbilstoši VAN, funkcionālajās zonās 
ir noteiktas galvenās izmantošanas un papildizmantošanas: 

- galvenā izmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir dominējošs funkcionālajā zonā; 

- papildizmantošana – teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā 
noteiktajam galvenajam izmantošanas veidam, to uzlabo vai veicina. 

Atšķirībā no VAN, Mārupes novada teritorijas plānojumā noteikta teritorijā: 

- galvenā izmantošana – izmantošana, kas konkrētajā teritorijā vai zemesgabalā ir dominējoša;  

- papildizmantošana –– teritorijas izmantošanas veids, kas ir pakārtots funkcionālajā zonā 
noteiktajiem izmantošanas veidiem, papildina, uzlabo vai veicina primāro izmantošanu, t.sk. 
atļautie telpu grupu veidi ēkās, kuru būvniecība ir atļauta funkcionālajā zonā. Papildizmantošana, 
kas ir pakārtota galvenajai izmantošanai, nepārsniedz 40 % no galvenās izmantošanas platības;  

- palīgizmantošana – atļautā izmantošana, kas papildina, uzlabo vai veicina atļauto izmantošanu 
tajā pašā zemesgabalā, tās īstenošana iespējama atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojuma vai 
lokālplānojumā izvirzītajiem nosacījumiem.  
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Kopumā secināms, ka ir iespējama VAN piemērošana spēkā esošā Mārupes novada teritorijas 
plānojuma risinājumu pēctecības saglabāšanai arī teritorijas plānojuma grozījumos.  

Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi” nosaka ne tikai atšķirīgu   funkcionālā zonējuma attēlojumu un 
konkrētas atļautās izmantošanas tajā, bet arī definē punktus, kas pēc būtības maina Mārupes novada 
līdz šim plānoto atļauto izmantošanu. 

 

2 Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu atbilstība Mārupes 
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 
 

Mārupes novada stratēģiskie mērķi: 

 SM1 Prasmīgi, radoši, labklājīgi un sabiedriski aktīvi cilvēki. 

 SM2 Sasniedzamība, mobilitāte, kvalitatīva infrastruktūra un sakopta vide. 

Dzīves telpa, ko raksturo mobilitāte, laba novada iekšējā un ārējā sasniedzamība, kvalitatīva 
inženierinfrastruktūra, kas nodrošina augstu vides aizsardzību, ilgtspējīga transporta infrastruktūra, 
sakopta un droša vide, kā arī līdzsvarota resursu izmantošana. 

 SM3 Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai.  

Ekonomiskā vide tradicionālo un inovatīvo nozaru attīstībai paredz uzņēmējdarbības ar pievienoto 
vērtību izaugsmi, investīciju piesaisti un kapitāla pieaugumu, ko sekmē ekonomiskām aktivitātēm 
nepieciešama un atbilstoša infrastruktūra transporta, enerģētikas, sakaru un citās nozarēs. 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2026.gadam (IAS) Telpiskās attīstības 
perspektīva nosaka, ka plānošanā jāievēro novada teritorijas attīstības vēsturiskā pēctecība un 
jārespektē iedzīvotāju šodienas vajadzības un nākotnes nepieciešamības, nodrošinot darījuma un 
ražošanas iespēju realizēšanu. 

Novada telpiskās attīstības pamatā ir esošās apbūves struktūras intensificēšana un esošo 
inženiertehniski sagatavoto teritoriju izmantošana, neveicinot jaunu dabas teritoriju piemērošanu 
apbūves vajadzībām. IAS norāda uz kvalitatīvu atpūtas iespēju nodrošināšanas nepieciešamību koptās 
dabas teritorijās un neskartās dabas vides saglabāšana aizsargājamās dabas teritorijās. 

Mārupes novada apdzīvojuma plānojuma prioritāte ir iedzīvotāju skaita palielināšana, intensificējot 
esošās teritorijas.  
 
Teritorijā noteikti trīs apbūves virzieni:  

- kvalitatīvas dzīvesvietas ar nepieciešamo infrastruktūru un ikdienas pakalpojumu 
nodrošinājumu, 

- pievilcīgas un viegli sasniedzamas ar inženierinfrastruktūru aprīkotas darījumu un ražošanas 
teritorijas,  

- labiekārtotas un koptas atpūtas teritorijas novada un reģiona iedzīvotājiem, kur harmoniski tiek 
respektētas dabas vērtības.  

Mārupes novada telpisko perspektīvu skatīt Attēls 1.  
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Attēls 1. Mārupes novada telpiskā perspektīva 
(Avots: Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026. gadam) 

 

Teritorijas plānojuma grozījumi  

Respektējot IAS noteikto, teritorijas plānojuma grozījumos funkcionāla zonējuma piemērošana veikta 
atbilstošie IAS noteiktai telpiskās attīstības perspektīvai: 

- Dzīvojamās apbūves teritorijas ir paredzēts intensificēt, nepieļaujot zemes sadali mazās zemes 
vienībās ārpus ciemiem, savukārt ciemu teritorijās tiek samazinātas minimālo zemes vienību 
platības. Atsevišķās vietās, kur jau ir izveidojusies vai ar detālplānojumu paredzēta intensīva 
dzīvojamā apbūve, paredzēts paplašināt Mārupes un Jaunmārupes ciemu teritorijas.  

- Blīva daudzdzīvokļu (daudzstāvu un mazstāvu) apbūves teritorija paredzēta pie Tīraines un 
Mārupes ciemu robežas, saglabājas Jaunmārupes un Skultes ciemos. Intensīva daudzstāvu 
apbūve ar paaugstinātu stāvu skaitu paredzēta pie K. Ulmaņa gatves, Mārupes novada ziemeļu 
daļā.  

- Lauksaimnieciskai izmantošanai paredzētas teritorijas novada rietumu pusē, saglabājot iespēju 
veidot dīķsaimniecības. 

- Rekreācijai paredzētas teritorijas Medema purvā, Jaunmārupes ciema dienvidu daļā. Kā neskarts 
mežu teritorijas arī Skultes ciema apkārtne un Mārupes novada Ziemeļu daļa. 

- Darījumu teritorijas ar iespēju attīstīt vieglās ražošanas uzņēmumus ir paredzētas gar lielākajām 
ielām un ceļiem, koncentrējoties lidostas apkārtnē un Mārupes ciema ziemeļu un rietumu daļā. 
Arī šī teritorija daļēji tiek iekļauta Mārupes ciema paplašinātajās robežās. Darījumu un vieglās 
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ražošanas teritorijas paredzēts izvietot arī Tīraines ciemā pie dzelzceļa un Jaunmārupes ciema 
ziemeļu daļā.  

- Darījumu un publiskie objekti atļauti ciemu teritorijās, ņemot vērā esošo to izvietojumu un 
potenciālo attīstību. Lai nodrošinātu multifunkcionālu ciemu attīstību, publiskās apbūves objekti 
atļauti dzīvojamās funkcijas zonās. Intensīva publiskā apbūve paredzēta esošā Bieriņu purva 
teritorijā, ietverot arī dzīvojamo funkciju.  

- Rūpnieciskās apbūves teritorijas ir paredzētas Lidostai piegulošajā teritorijā un Lidostas trokšņu 
piesārņojuma zonā. Rūpnieciskās apbūves teritorijas, kur atļauta smago rūpniecisko objektu 
apbūve, paredzēta pie v/g autoceļa A5.  

 

3 Detālplānojumu un lokālplānojumu izvērtējums 
 
Saskaņā ar Darba uzdevuma 2.2.2. punktu teritorijas plānojuma grozījumu ietvaros jāveic izvērtējums 
par spēkā esošo detālplānojumu īstenošanu un risinājumiem to detālplānojumu, kuru īstenošana nav 
uzsākta, tālākajai realizācijai. Kā arī ir jāveic spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu 
integrēšanu teritorijas plānojumā. 
 
Grozījumu ietvaros veikta gan spēkā esošo, gan izstrādāto, bet neapstiprināto un izstrādes stadijā esošo 
detālplānojumu un lokālplānojumu izvērtējums. Izvērtēti visu 261 detālplānojuma teritoriju 
izmantošanas un apbūves noteikumi (funkcionālais zonējums, atļautās izmantošanas, apbūves rādītāji), 
salīdzinot tos ar VAN atļauto regulējumu un atbilstību IAS. Vērtējumu par katra detālplānojuma 
saglabāšanu spēkā vai atcelšanu skatīt TIAN 4. pielikumā un Paskaidrojuma raksta 1.pielikumā kartē.   

Principi, kas pielietoti detālplānojumu un lokālplānojumu integrēšanā teritorijas plānojumā: 

- Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumu funkcionālā zonējuma priekšlikumu, ņemts vērā 
detālplānojumos izstrādātais funkcionālais zonējums pēc būtības un integrējot to teritorijas 
plānojumā, pielietota tāda pati pieeja, kā “pārceļot” visa teritorijas plānojuma zonējumu.  

- Gadījumos, kad detālplānojumā piedāvātais funkcionālais zonējums bija pretrunā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, tika meklēts individuāls risinājums attiecībā uz piedāvāto 
zonējumu, ņemot vērā detālplānojuma teritorijas atrašanos ciemā vai ārpus tā, iesniegtos 
iedzīvotāju priekšlikumus par blakus teritorijas izmantošanu un apkārtējās teritorijas plānoto 
izmantošanu.  

- Teritorijas plānojuma grozījumos piedāvāts atcelt tos detālplānojumus, kas uzskatāmi par 
realizētiem (zemes vienību sadale veikta atbilstoši detālplānojumam, izbūvētā iela vai ceļš, visās  
vai lielākajā daļā zemes vienību ir veikta apbūve) vai detālplānojuma risinājumi neatbilst Mārupes 
novada IAS un/vai normatīvajiem aktiem. Precīzs atceļamo detālplānojumu saraksts ietverts 
TIAN 4. pielikumā. 

- Izstrādāto, bet nerealizēto detālplānojumu (nav veikta zemes vienību sadale un apbūve vai ir 
veikta zemes vienību sadale un izdalītas ielas/ceļi, bet teritorijā nav sākta apbūve) funkcionālais 
zonējums integrēts teritorijas plānojumā, saglabājot detālplānojumu kā spēkā esošu. Teritorijas 
izmantošana un apbūve šajās teritorijās jāveic saskaņā ar detālplānojumu.  

- Lokālplānojumu gadījumā piedāvāts atcelt Lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ielu sarkano 
līniju precizēšanai, jo ar to noteiktie apbūves noteikumi ir integrēti teritorijas plānojuma TIAN, 
kā arī noteiktās ielu sarkanās līnijas ir pārceltas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā - Aizsargjoslu 
un apgrūtinājumu kartē. Savukārt Lokālplānojumi, kas izstrādāti ar mērķi detalizēt konkrēto 
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teritoriju izmantošanas un apbūves noteikumus atbilstoši konkrētai teritorijas attīstības iecerei 
un sagatavoti daudz lielākā detalizācijā, kā tas nosakāms ar teritorijas plānojumu - 
Lokālplānojums Jaunmārupes vasarnīcu teritorija "Mazcenas dārzi" un Lokālplānojums sportam 
un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā, tiek 
saglabāti kā spēkā esoši un piemērojami konkrētajās teritorijās.    

Grafiskajā materiālā attēlots detālplānojuma vai lokālplānojuma Nr. atbilstoši tabulai, kas iekļauta 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4. pielikumā. 

 

4 Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi 

Izstrādāts integrēts priekšlikums nepieciešamajām izmaiņām teritorijas funkcionālajā zonējumā un 
veikti nepieciešamie grozījumi Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā.  

 

4.1 Ciemu robežu maiņas pamatojums 

Izstrādāts ciemu robežu maiņas priekšlikums, paplašinot Mārupes, Jaunmārupes un Skultes ciemu 
robežas (Attēls 2). 

Ciemi paplašināti iekļaujot to teritorijās esošās apbūvētās teritorijas, kas šobrīd pieguļ ciemu teritorijai 
un tās potenciālās apbūves teritorijas, kurās ir jau izstrādāti detālplānojumi dzīvojamai apbūvei vai ir 
saņemti zemes īpašnieku iesniegumi par teritorijas attīstības plāniem darījumu un ražošanas objektu 
apbūvei.  

Ņemot vērā lielos finansiālos ieguldījumus, kas pašvaldībai ir jāveic, lai nodrošinātu ciemu teritorijās 
esošos īpašumus ar sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem, Mārupes ciema robežu 
paplašinātās robežas veidotas pēc iespējas ievērojot centralizētās sadzīves kanalizācijas aglomerācijas 
esošās robežas, kā arī rēķinoties ar AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” attīstības plāniem. Esošās 
aglomerācijas robežas un teritorijas, ko plānots perspektīvā iekļaut paplašinātajā ūdenssaimniecības 
aglomerācijā, attēlotas kartē “Mārupes un Jaunmārupes ūdenssaimniecības attīstība pēc 2020. gada” 
(Attēls 4).  

Jaunmārupes ciema robežas paplašinātas, iekļaujot ciemā tikai nelielu savrupmāju apbūves teritoriju, 
kurā atbilstoši spēkā esošam detālplānojumam tiek īstenota dzīvojamā apbūve. 
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Attēls 2 Priekšlikums Mārupes novada ciemu robežu izmaiņām  

 
 

 

 
Starptautiskās lidosta „Rīga” un tai piegulošā teritorija daļēji iekļauta paplašināmā Mārupes ciema un 
daļēji Skultes ciema robežās, lai sakārtotu adresāciju un apgrūtināto teritoriju noteikšanu šajā teritorijā. 
Priekšlikuma izstrādē ņemta arī vērā IAS telpiskajā perspektīvā paredzētā darījumu un ražošanas 
teritoriju attīstība zonā starp Mārupes ciemu un Lidostu, kur notiek intensīva apbūve, kā arī tiek 
ieguldīti līdzekļi satiksmes infrastruktūras uzlabošanai ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību novadā.  

Lidostas teritorijas ciema robežas teritorijas plānojumā tika likvidētas 2009.gadā ar teritorijas 
plānojuma grozījumiem, kas izstrādāti Mārupes novada teritorijas plānojumam 2002.-2014. gadam 
(skatīt Attēls 3, kurā attēlotas Lidostas ciema robežas 2002.gadā).  
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Attēls 3 Mārupes pagasta teritorijas plānojums 2002.-2014.gadam. Mārupes apdzīvojuma struktūra. 
  

 

2018.gada situācija liecina, ka balsoties uz Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra informāciju, Mārupes 
novadā ir reģistrēti seši ciemi, bet teritorijas plānojumā noteiktas piecu ciemu robežas. Saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, kas regulē adresāciju, adreses ar ielām un to numuriem tiek piešķirtas ciemos 
un pilsētās, bet lauku teritorijas īpašumiem tiek piešķirti nosaukumi. Lai saglabātu Lidostas apkārtnē 
esošo adresāciju, kas balstīta uz ielu nosaukumiem un māju numuriem un veidotu to atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām, lidostas teritorija (atbilstoši piešķirtajām adresēm) ir iekļauta Mārupes ciema 
robežās un Skultes ciema robežās (lai nodrošinātu lidlauka rietumu pusē esošo adresācijas objektu 
sasniedzamību). 

Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, aizsargjoslas dažādiem objektiem var tikt noteiktas atšķirīgā platībā 
atkarībā no objekta atrašanās ciemā vai lauku teritorijā, savukārt apgrūtinātās teritorijas platība var 
ietekmēt nekustamā īpašuma vērtības aprēķināšanas kārtību.  



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

12 
 

Attēls 4 Mārupes un Jaunmārupes ūdenssaimniecības attīstība pēc 2020. gada. 
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4.2 Funkcionālā zonējuma priekšlikums 
 

4.2.1 Funkcionālā zonējuma maiņas pamatojums no apbūves zemes uz lauksaimniecības zemi 
un/vai dabas teritoriju  

Grozījumu izstrādes ietvaros tika vērtētas situācijas, kur ciemos atrodas teritorijas, kas šobrīd ir 
ekstensīvi izmantotas - saimnieciskā darbība galvenokārt saistīta ar lauksaimniecību. Izvērtējums 
veikts, balstoties uz esošo situāciju dabā (plašas neapbūvētas teritorijas) un uz nekustamo īpašumu 
īpašnieku iesniegumiem pašvaldībā par sava īpašuma izmantošanu ar lauksaimniecisko darbību saistītai 
saimnieciskai darbībai. 

Funkcionālā zonējuma maiņa ciemu teritorijā no apbūves zemes uz Lauksaimniecības teritoriju (L2) 
veikta ar nosacījumu, ka ciema teritorijā ir plašas (vairāk kā 1ha) lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
un balstoties uz iedzīvotāju iesniegumiem teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laikā (skatīt 
Pārskatā par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi) vai ikgadējiem nekustamo īpašnieku 
iesniegumiem par sava nekustamā īpašuma izmantošanu saimnieciskai darbībai, kas saistīta ar 
lauksaimniecību.  

Funkcionālais zonējums lauksaimnieciska izmantošana (L2) paredz zemes izmantošanu 
lauksaimnieciskai izmantošanai, bez iespējas veidot lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi un 
derīgo izrakteņu ieguvi.  

Apbūves zeme uz funkcionālo zonējumu Dabas teritorija (DA1) mainīta Bieriņu purva teritorijā. 
Saskaņā ar apbūves noteikumiem jaukta centra apbūves apakšzonā JC1 publiskās apbūves  teritorijās, 
vismaz 30% teritorijas ir jāparedz publiskai ārtelpai, tāpēc Bieriņu purva teritorijai ir izstrādāts 
priekšlikums dabas teritoriju izvietojumam, lai nodrošinātu nefragmentētu,  plašu dabas un 
apstādījumu zonu jaunajā apbūves teritorijā.  

 

4.2.2 Dzīvojamās apbūves teritorijas un lauksaimniecības teritorijas 

Funkcionālo zonu izmaiņas  

Saskaņā ar Vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu 60. punktu “ārpus 
pilsētām un ciemiem aizliegts veidot jaunas kompleksas dzīvojamās apbūves teritorijas, ja tās netiek 
plānotas kā jauni ciemi vai esošo pilsētu vai ciemu teritoriju paplašināšana”. Papildus VAN 21.  punkts 
nosaka, ka savrupmāju apbūves teritoriju (DzS); mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM); 
daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzD) un jauktas centru apbūves teritoriju (JC) atļauts 
noteikt tikai pilsētās un ciemos.  

Izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus, tika pārvērtētas Mārupes novada teritorijas plānojumā 
noteiktās funkcionālās zonas apakšzonējums “Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM)”, 
izvērtējot vietas, kur iespējams teritorijas ar šo apakšzonējumu iekļaut ciemos (paplašinot ciemu 
robežas) un vietas, kur teritorijām ar šo apakšzonējuma veidu ir jāpiešķir cita funkcionālā zona – 
Lauksaimnieciska izmantošana (L1 vai L2) vai Publiska izmantošana (P1 vai P2), ja ir šāds pamats, 
balstoties uz iedzīvotāju iesnieguma vai izstrādāta detālplānojuma pamata. 

Spēkā esošajā Mārupes novada teritorijas plānojumā funkcionālā apakšzona “Mežparku apbūves 
teritorijas (DzS2)” ciemu teritorijās tiek saglabātas, nosakot kā Savrupmāju apbūves teritorijas DzS3. 
Teritorijās noteikti noteikumi apbūvei vietās ar meža apaugumu. Ārpus ciemiem “Mežparku apbūves 
teritorijas (DzS2)” izvērtētas un noteikts atšķirīgs zonējums -  pie Skultes ciema teritorija noteikta kā 
Lauksaimnieciska izmantošana (L2), saglabājot iespēju veidot dzīvojamo apbūvi viensētās, Mārupes 
novada ziemeļrietumu daļā pie Viesturu golfa laukuma, kā Dabas teritorija (DA1), nodrošinot iespējas 
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turpmāk teritoriju izmantot rekreācijai, bet teritorija blakus mazdārziņiem pie Lapiņu dambja iekļauta 
Mārupes ciema robežās, nosakot kā Savrupmāju apbūves teritorijas DzS3.  

Atbilstoši IAS daļa Mārupes ciema dienvidu daļas un daļa Tīraines ciema ir paredzēta intensīvas 
dzīvojamās apbūves izvietošanai – daudzstāvu un mazstāvu dzīvokļu apbūvei. Grozījumu ietvaros, 
balsoties uz esošo situāciju un izstrādātajiem detālplānojumiem, paplašinātas daudzstāvu 
daudzdzīvokļu (DzD) un mazstāvu daudzdzīvokļu (DzM) apbūves teritorijas, nosakot, ka maksimālais 
daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūves stāvu skaits ir 5 stāvi.  

Paaugstināts stāvu skaits tai skaitā dzīvojamai apbūvei atļauts funkcionālajā apakšzonējumā JC2, kas 
izvietots pie K.Ulmaņa gatves, kā arī zonējumā JC1 pieļauta apbūve līdz 7 stāviem.  

Lauksaimniecības teritorijas L1, kas paredz plašu ar lauksaimniecisko izmantošanu saistītu 
izmantošanu plānotas galvenokārt jau spēkā esošajā teritorijas plānojumā atļautajās vietās – Mārupes 
novada rietumu un dienvidu daļā.  

Apbūves rādītāji  

Grozījumu ietvaros ir pārskatīti funkcionālo zonu apbūves radītāji un veiktas izmaiņas (apbūves 
rādītāju tabulu skatīt 6.pielikumā).   

Grozījumos ir diferencētas minimālās nesadalāmās platības DzS teritorijās. DzS1 ir noteikta mazākā 
nesadalāmā platība – 1000m2, salīdzinājumā ar spēkā esošajiem noteikumiem, kur bija atļauts 1200m2. 
Tas ir pamatots ar to, ka Mārupes novadā iepriekš spēkā esošajā teritorijas plānojumā (2002.-2014.) 
spēkā bija norma, ka veidojot jaunu zemes vienību Savrupmājas būvniecībai, minimālajā zemes vienībā 
(1200m2) ir ietverta arī ielas (ceļa) daļa, kas atrodas sarkanajās līnijās. Līdz ar to veidojās situācijas (skatīt 
Attēls 5), kur reāli izmantojamā zemes vienības daļa bija mazāka, kā nekustamā īpašuma īpašniekam 
piederošā. 

Teritorijas plānojumā 2014 - 2026.gadam šī norma tika grozīta (TIAN 31.punkts), nosakot, ka “Tauvas 
joslas platība un zemes vienības daļa, kas atrodas ielu un ceļu sarkano līniju robežās, nevar tikt uzskatīta 
par ietilpstošu noteiktajā minimālajā zemes vienības platībā.”. Bet joprojām tika saglabāta zemes 
vienības minimālā platība Savrupmāju apbūvēs teritorijās 1200m2. Līdz ar to šobrīd,  veidojoties jaunai 
apbūvei, vizuāli uztveramais apbūves blīvums ir zemāks un apbūve skrajāka, salīdzinājumā ar situāciju 
2002.-2012.gados.  

Līdz ar to šobrīd TIAN ir noteikta prasība, ka minimālajā zemes vienības platība DzS1 teritorijās ir 
1000m2 un tajā netiek ieskaitīta zemes vienības daļa, kas atrodas sarkano līniju robežās.  
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Attēls 5 Piemērs situācijai, kurā zemes vienības daļas 
atrodas ielu sarkanajās līnijās  

 

 

 

Lai saglabātu pēctecību teritorijas plānojumam, ciemos izdalītas DzS2 teritorijas, kas paredzētas 
retinātai apbūvei ar minimālo zemes vienības platību 1500m2. DzS2 teritorijas pamatā noteiktas 
iepriekš teritorijas plānojumā noteikto “Retināta savrupmāju apbūve ciemos” teritorijās. Minimālā 
zemes vienības platība no 2000m2 samazināta uz 1500m2, ņemot vērā gan pieprasījumu, gan iepriekš 
norādīto apstākļu dēļ.  

Iepriekš teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā apakšzonā “Mežaparku apbūves teritorijas” (ar 
grozījumiem DzS3) saglabāta minimālās zemes vienības platība 2000m2.  

Teritorijas plānojuma grozījumos ir samazināta minimālā rindu mājas sekcijai paredzētā platība no 
500m2 uz 400m2, savukārt divdzīvokļu, tostarp dvīņu māju, izbūvei nepieciešamā platība DzS1 
teritorijās joprojām saglabāta 1200m2.   

4.2.3 Jauktas centra un publiskās apbūves teritorijas  

Atbilstoši VAN Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) atļauts noteikt tikai pilsētās un ciemos.  

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumos ārpus ciemu teritorijām noteiktas Publiskās apbūves 
teritorijas (P1 un P2) un Rūpniecības apbūves teritorijas (R1 un R2). 

Ir paredzētas 4 Jauktas centra apbūves teritorijas (JC1, JC2, JC3 un JC4). Visās zonās ir atļauts plašas 
izmantošanas iespējas, bet zonas atšķiras pēc tā vai zonā ir atļauta dzīvojamā apbūve vai arī vieglā 
ražošana (JC4 zona). JC4 zona, kur atļauta arī vieglās ražošanas uzņēmumu izvietošana, galvenokārt, 
atļauta pie galvenajiem autoceļiem, teritorijās, kurās ir trokšņa robežvērtību pārsniegumi, teritorijās kur 
jau šobrīd ir šāds izmantošanas veids (piemēram, Zeltiņu iela) un plašās teritorijās pie Starptautiskās 
lidostās “Rīga”. 

Funkcionālajam zonējumam Publiskās apbūves teritorija ir izdalītas divas apakšzonas – P1 un P2. 
Funkcionālā zona noteikta ciemos un ārpus ciemiem. P1 zonā atļauta arī rindu un daudzdzīvokļu māju 
apbūve, taču ārpus ciema teritorijā tā pieļaujama tikai, ja tā ir tieši funkcionāli saistīta ar kādu no pamata 
atļautajām izmantošanām.   
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4.2.4 Izstrādātā Bieriņu purva turpmākā attīstība 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā Bieriņu purva teritorija ir definēta “Jauna publiskas 
apbūves teritorija ar plašām atpūtas un izklaides iespējām, kur publiskās izklaides iespējas ir veidojamas 
plašam patērētāju lokam, sākot no Mārupes novada iedzīvotājiem līdz ārvalstu viesiem. 
Jaunveidojamais komplekss ir veidojams daudzfunkcionāls, kur iespējams izvietot izklaides un kultūras 
centrus, viesnīcas, apkalpes objektus un labiekārtotas dabas teritorijas.” 

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā Bieriņu purva teritoriju paredzēts veidot kā jauktu centra apbūves 
teritoriju, kurā paredzams plašs izmantošanas klāsts (pārvaldes, apkalpes, kultūras un izglītības objekti, 
dzīvojamās teritorijas). Tai skaitā iespējama Mārupes novada administratīvā un darījuma centra 
pārvietošana uz jaunveidojamo jaukto centra apbūves teritoriju.  

Spēkā esošajos TIAN Bieriņu purva teritorija ir noteikta kā jaukta centra teritorija (JC1) bez 

izmantošanas detalizācijas (skatīt Attēls 6) un spēkā esošajos TIAN paredzēts, ka: “Teritorijā obligāti 

veicama Mārupes teritorijas plānojuma detalizācija izstrādājot lokālplānojumu vai detālplānojumu. 

Jauktas centra apbūves teritorijas atļautā izmantošana stājas spēkā tikai pēc tās precizēšanas ar 

lokālplānojumu vai detālplānojumu.”  

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevuma 2.2.5. punkts nosaka, ka grozījumu ietvaros 
ir jāizvērtē iespējamo izstrādātā Bieriņu purva turpmākās attīstības potenciālu, un, ievērojot novada 
zaļā tīklojuma priekšlikumu, jākonkretizē funkcionālo zonējumu un atļauto izmantošanu teritorijas 
plānojumā noteiktajā JC1 apakšzonā. 

 

 

 

 

Attēls 6  Spēkā esošais Mārupes novada teritorijas  plānojums. Bieriņu purva teritorija. 
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Grozījumos ir izvērtēta Bieriņu purva turpmākā izmantošana un detalizēts funkcionālais zonējums. 
Funkcionālā zonējuma priekšlikuma izstrādē papildus darba uzdevumā noteiktajam, ņemti vērā Bieriņu 
purva un piegulošajās teritorijās izstrādātie detālplānojumi un tajos paredzētie risinājumi, kā arī  
iedzīvotāju iesniegumi par sava īpašuma turpmāko izmantošanu (skatīt Attēls 7). 

Teritorijā ir noteikts jaukts izmantošanas spektrs, iekļaujot: 

- publiskās apbūves teritorijas P1, JC1, JC3 un JC4; 

- daudzveidīgo dzīvojamo apbūvi (funkcionālās zonas apakšzonējumi JC1, JC3, P1, DzM, DzS1, 
DzS3, kur atļauta gan savrupmāju un rindu māju, gan mazstāvu un daudzstāvu  daudzdzīvokļu 
ēku būvniecība); 

- vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve kā papildizmantošana JC4 funkcionālajā apakšzonā 
noteikta pamatā gar Zeltiņu ielu atbilstoši esošai izmantošanai un Bieriņu purva rietumu malā, 
tuvinot citām JC4 teritorijām un no dzīvojamās apbūves nodalot ar zaļo teritoriju kā buferjoslu. 

- dabas un apstādījumu teritorijas DA1. 

Dabas un apstādījumu teritorijas noteiktas, ievērojot spēkā esošo TIAN noteikto prasību, ka teritorijā 
jāveido publiski pieejama labiekārtota ārtelpa. Lai nodrošinātu vienlaidus zaļās teritorijas izveidi, 
teritorijas plānojumā izstrādāts priekšlikums dabas un apstādījumu teritorijas novietojumam, 
koncentrējot to teritorijas centrālajā daļā un nodrošinot plašu dabas teritoriju, kas funkcionēs kā jauna, 
plaša un publiski pieejama ārtelpa Mārupes novada iedzīvotājiem. 

Bieriņu purvā JC1 teritorijā ir paaugstināts atļautais stāvu skaits – 7 stāvi, lai nodrošinātu teritorijas 
kompozicionāli vienotu attīstību, kā norādīts spēkā esošajos TIAN, apbūvē jāpielieto dažāda augstuma 
ēkas, kā arī arhitektoniskus akcentus ēku būvapjomos teritorijas piekļuves un galveno publisko objektu 
akcentēšanai. 

Teritorijā saglabāts Sarkano līniju lokālplānojumā sniegtais priekšlikums par ielu izveidi, nosakot ielas, 
kā teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN73). Ielu tīkls pilnveidojams un detalizējams detālplānojuma 
vai lokālplānojuma ietvaros. 

 

Attēls 7 Funkcionālā zonējuma priekšlikums Bieriņu purva teritorijā (Funkcionālā zonējuma karte) 
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4.2.5 Rūpniecības apbūves teritorijas 

Rūpniecības apbūves teritorijas izdalītas kā: 

- Rūpniecības apbūves teritorijas, kurās atļauta tikai vieglā rūpniecība (R1). Šī funkcionālā zonā 
pieļaujama gan ciemos, gan ārpus ciemiem; 

- Rūpniecības apbūves teritorija (R2), kurā atļauta gan vieglā, gan smagā rūpniecība un derīgo izrakteņu 
ieguve. Šī funkcionālā zona atļauta ārpus ciemiem, saglabājot to esošo novietojumu pie v/g autoceļa 
A5 un Mārupes ciemā Lidostas teritorijā, atbilstoši izstrādātajam detālplānojumam.  

 

4.2.6 Dabas un apstādījumu teritorijas  

Teritorijas plānojuma grozījumos izdalītas divas funkcionālā zonējuma Dabas un apstādījumu 

teritorijas – DA1 un DA2: 

- Dabas un apstādījumu teritorija DA1 – paredzēta kā rekreācijas teritorija labiekārtotā un 

nelabiekārtotā publiskā ārtelpā;  

- Dabas un apstādījumu teritorija DA2 paredzēta tikai esošajās kapsētu teritorijās un 

paplašināmajā Mazcenu kapsētā. Kapsētu plānots paplašināt teritorijā gar v/g autoceļu A5.  

Kā DA1 teritorija ir paredzēta perspektīvā mežaparka teritorija, ko plānots izveidot SIA “Rīgas meži” 

teritorijā Medema purvā un Mārupes novada dienvidu daļā pie Jaunmārupes ciema. Mežaparka izveidi 

regulē 05.03.2013 MK noteikumi Nr.123 “Noteikumi par parku un mežaparku izveidošanu mežā un 

to apsaimniekošanu”. 

DA1 teritorijas paredzēts izveidot Skultes ciemā - atbilstoši IAS Skultes ciemā esošās dabas teritorijas 

ir saglabājamas neapbūvētas, bet ar iedzīvotāju aktīvas atpūtas vajadzībām atbilstošu labiekārtojumu. 

Viesturu golfa laukuma apkārtnē plānots paplašināt Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1), ar šo 

funkcionālo zonējumu aizvietojot līdz šim kā dzīvojamo apbūvi (Mežaparku apbūves teritorijas) 

paredzētās teritorijas un piegulošās Mežu teritorijas.  

Izvērtējot Dabas un apstādījumu teritoriju izvietojumu, ņemts vērā izstrādes stadijā esošais Mārupes 

novada labiekārtošanas attīstības plāns1 un tajā paredzētie risinājumi attiecībā uz zaļo koridoru izveidi 

Mārupes novadā (skat Attēls 8).   

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļautas prasības par zaļo koridoru ievērošanu, 

plānoto ielu un ceļu šķērsprofilos.  

                                                           

1 “Mārupes novada labiekārtošanas attīstības plāns”, projekts, SIA “Reģionālie projekti”, 2016 
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Attēls 8 Zaļie koridori (Avots: “Mārupes novada labiekārtošanas attīstības plāna” projekts, 2016) 
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4.2.7 Mežu teritorijas  

Teritorijas plānojuma grozījumos izdalītas divas funkcionālā zonējuma Mežu teritorija 

apakžonas – M1 un M2.  

- Mežu teritorija (M1) izdalīta ar mērķi nodrošināt mežsaimniecisko darbību un izdalīta 

ārpus ciemiem. Ciemos mežu teritorija ir noteikta kā Dabas un apstādījumu (DA1) 

teritorija. 

- Mežu teritorijā (M2) atļauta derīgo izrakteņu ieguve (skat. 4.3.nodaļu).  

Saskaņā ar VAN teritorijas plānojumā netiek paredzēts atsevišķi izdalīts funkcionālais zonējums 

purva teritorijām, kā tas ir šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā. Teritorijām (Medema purvs 

un īpaši aizsargājamā dabas teritorija dabas liegums „Cenas tīrelis”), kuras līdz šim bija zonētas, 

kā Purvi vai pat kā Meži un Purvi vienlaikus, grozījumos ir piešķirts funkcionālais zonējums Mežu 

teritorija.  

Medema purva attīstība saskaņā ar IAS ir plānota kā “jauna atpūtas vieta, kas nodrošinās Mārupes 

novada, kā arī Rīgas iedzīvotāju un viesu brīvā laika pavadīšanas iespējas. Pēc Lielās ielas izbūves 

Medemu dabas parks, kur paredzētas aktīvas atpūtas iespējas ūdens tuvumā, būs viegli 

sasniedzams gan gājējiem, gan velotransportam, gan arī autotransportam.” 

Lai nodrošinātu IAS pēctecību teritorijas plānojumā, Medema purvā ir plānotas Dabas un 

apstādījumu (DA1)teritorijas un ir atļauts veidot mežaparkus saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

 

4.3 Derīgie izrakteņi un dīķu izveide 

Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu ietvaros veikts novērtējums par derīgo izrakteņu 
ieguves un dīķu izveides iespējamo ietekmi. Novērtējums pieejams 2. pielikumā. Uz novērtējuma 
pamata izstrādāti priekšlikumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem attiecībā uz 
derīgo izrakteņu ieguvi un teritorijas rekultivāciju pēc izstrādes beigšanas. 3. pielikumā ir sniegts 
pārskats par visām derīgo izrakteņu ieguves licencēm, kas ir izsniegtas darbībai Mārupes novadā 
un ir spēkā.  

Lai ierobežotu derīgo izrakteņu ieguvi, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos derīgo 
izrakteņu ieguve Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumos atļauta trīs funkcionālajās 
zonās:  

- Lauksaimniecības teritorija, apakšzonējumā L1; 

- Mežu teritorija, apakšzonējumā M2; 

- Rūpnieciskās apbūves teritorija, apakšzonējums R2.  

Lauksaimniecības teritorijā derīgo izrakteņu ieguve atļauta tikai ar mērķi veidot dīķsaimniecības. 
TIAN noteiktas prasības un nosacījumi dīķsaimniecību izveidei un nosacījumi rekultivācijai, 
paredzot arī detālplānojuma izstrādi. 

Rūpniecības apbūves teritorijās (R2) atļauta derīgo izrakteņu ieguve, kā izmantošanas veids, bez 
ierobežojumiem attiecībā rekultivāciju. 

Mežu teritorijā (M2) derīgo izrakteņu ieguve atļauta tikai jau esošo izsniegto derīgo izrakteņu 
ieguves licenču vietās Medema purvā un pie Cenas tīreļa, kā arī perspektīvajā kūdras ieguves 
teritorijā pie Olaines novada robežas (paredzētai darbībai tika piemērots IVN process, kas ilga  no 
2012. gada februāra līdz 2017. gada martam). Jau IVN procesā paredzētās darbības ierosinātājs, 
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izvērtējot kūdras ieguves lietderību un ar to saistītos ietekmes uz vidi aspektus, ir ievērojami 
samazinājis kūdras ieguves teritorijas (Attēls 9). 

 

Attēls 9 Paredzētās darbības teritorijas sākotnējā IVN izpētes teritorijas un precizētā IVN izpētes teritorija2. 
Mārupes novada teritorijā atrodas kūdras laukums 1A. 

Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcijā izstrādāts priekšlikums samazināt plānoto kūdras 

ieguves teritoriju laukumā 1A tā ziemeļu daļā. Salīdzinājumā ar IVN izvērtēto teritoriju - 130 ha, 

perspektīvā derīgo izrakteņu izstrādes teritorija funkcionālajā zonā M2 (Plānojuma grozījumu 1. 

redakcijā) ir 62 ha, funkcionālajā zonā M1 (derīgo izrakteņu ieguve nav atļauta) – 68 ha (Attēls 

10). 

                                                           

2 Kūdras ieguves lauku paplašināšanas Mārupes novada Mārupes pagasta, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada 
Olaines pagasta teritorijās. Pārstrādātais ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums. SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment”, 2012. 
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Attēls 10  Meža teritorijas (M2), Dabas un apstādījumu (DA1) un Meža teritorijas (M1) plānojums Cenas tīrelī, 
salīdzinājumā ar IVN paredzētās darbības laukuma robežām (sarkana pārtraukta līnija) 

 

 

4.4 Trokšņu robežvērtību pārsnieguma zonas  

Viens no būtiskākajiem vides aspektiem, kas ietekmē cilvēku dzīves vidi Mārupes novadā ir vides 

troksnis. Nozīmīgākie trokšņa avoti Mārupes novadā ir starptautiskā lidosta „Rīga”, autoceļi (A5, 

P132, P133), kur ir augsta satiksmes intensitāte, un dzelzceļa radītais troksnis. To apkārtnē trokšņa 

līmeņi ir paaugstināti. Mārupes novada teritorijā līdz šim nav veikta visaptveroša trokšņa 

kartēšana, bet ir veiktas izpētes starptautiskajai lidostai “Rīga” un atsevišķiem valsts autoceļiem. 

Par starptautiskās lidostas “Rīga” radīto trokšņa līmeni Mārupes novadā aktuālāko 

informāciju sniedz 2017. gada 8. decembrī apstiprinātā VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 

trokšņa stratēģiskā karte3.  Karte apvieno informāciju par gaisa kuģu radītā trokšņa skartajām 

teritorijām, iedzīvotāju skaitu, dažādām sabiedriskajām iestādēm, trokšņa robežlielumiem 

iepriekšminētajās teritorijās. Karte ir sagatavota 2016. gadam. Saskaņā ar šīs kartes informāciju 

dienas, vakara un nakts trokšņa rādītāji pārsniedz daļā apbūves teritoriju Jaunmārupē, Mazcenā, 

Vētrās un Mārupes ciema rietumu malā, Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16. 

“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos robežlielumus  (noteikumu 2. pielikums) 

par 5 līdz 14 dB(A) (skat. Attēls 11). 

                                                           
3 VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” trokšņa stratēģiskā karte. VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga”” Kvalitātes 
vadības departaments, Mārupe, 2017. 
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Attēls 11 VAS Starptautiskā lidosta “Rīga” apkalpoto gaisa kuģu radītā nakts trokšņa rādītāja Lnakts 

pārsniegumi 2016.g. 
(Avots: http://www.riga-airport.com/uploads/files/Vide/RIX_2016_TSK.pdf) 

Novada teritoriju šķērso dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava. Tā kā dzelzceļa līnijas posmā pie Tīraines 

stacijas vilcienu satiksmes intensitāte 2016. gadā nepārsniedza 30 000 vilcienu sastāvu gadā, tad 

dzelzceļa posmam Mārupes novadā saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem (MK noteikumi 

Nr. 16, 2014) trokšņa stratēģiskā karte nav jāizstrādā, tādēļ informācija par konkrētām trokšņa 

līmeņa pārsniegumu teritorijām nav pieejama. Taču dzelzceļa tiešā tuvumā trokšņa līmeņi ir augsti.   

Saskaņā ar  trokšņa stratēģiskās kartes valsts galvenajam autoceļam A5 Rīgas apvedceļš 

(Salaspils – Babīte)4, kas šķērso Mārupes novadu,  informāciju 2017. gadā autoceļa tuvumā ir 

identificēti dienas, vakara un arī nakts vides trokšņa līmeņu pārsniegumi apbūvētajās teritorijās 

Jaunmārupē, Mazcenā, nelielā teritorijā – Mežvidos (nakts un vakara trokšņa robežlielumu 

pārsniegumi) (skatīt Attēls 12). Plašākās trokšņa līmeņu pārsniegumu teritorijas ir noteiktas nakts 

trokšņa robežlielumam (Attēls 12 Trokšņa rādītāja  Lnakts robežlielumu pārsniegumu teritorijas Mārupes 

novadā pie autoceļa A5x. attēls). Kopējā trokšņa (> 55 dB(A)) diskomforta zonas platums ir 

                                                           
4 Trokšņa stratēģisko karšu izstrāde valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils –Babīte) posmiem no autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–

Krāslava–Baltkrievijas robeža (Pāternieki) līdz autoceļam A7 Rīga –Bauska –Lietuvas robeža (Grenctāle) un o autoceļa A8 Rīga –Jelgava–Lietuvas 
robeža (Meitene) līdz Babītei. Rezultātu kopsavilkums. SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, 2017.; https://lvceli.lv/informacija-
un-dati/# 
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aptuveni 250 m – 300 m no autoceļa. Autoceļam pieguļošajai meža un lauksaimniecības zemju 

(izņemot viensētas) teritorijām trokšņa robežlielumi normatīvajos aktos nav noteikti.  

 
 

 

 

 

Attēls 12 Trokšņa rādītāja  Lnakts robežlielumu pārsniegumu teritorijas Mārupes novadā pie autoceļa 

A5 
(Avots: https://lvceli.lv/informacija-un-dati/# (par autoceļu A5)) 

 

Arī valsts reģionālā autoceļa P132 Rīga – Mārupe posmam no Rīgas līdz autoceļam A5 Rīgas 

apvedceļš (Salaspils–Babīte) un valsts reģionālā autoceļa P133 posma Kalnciema iela – lidosta 

“Rīga” tiešā tuvumā ir identificēti trokšņa līmeņa pārsniegumi. 

Autoceļa P132 posma Rīga – A5 tuvumā, kā arī  autoceļa P133 posma Kalnciema iela – lidosta 

“Rīga” tuvumā, ņemot vērā teritorijas lietošanas funkciju, novērtējuma periodu un summējot 

aprēķinātās platības, vislielākā teritorijas platība, kurā pārsniegti trokšņa robežlielumi, konstatēta 

vakara periodā, bet vismazākā – dienas periodā. Vakara trokšņa rādītāja pārsniegumi konstatēti 

līdz 10 dB(A) (skatīt Attēls 13 un Attēls 14). 

 

 

https://lvceli.lv/informacija-un-dati/
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Attēls 13 Trokšņa rādītāja  Lvakars robežlielumu pārsniegumu teritorijas pie autoceļa P132 

(Avots: https://lvceli.lv/informacija-un-dati/# (par autoceļu P132, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, 

2017.)) 

 

 

Attēls 14 Trokšņa rādītāja  Lvakars robežlielumu pārsniegumu teritorijas pie autoceļa P133 

(Avots: https://lvceli.lv/informacija-un-dati/# (par autoceļu P133, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, 

2017.)) 

 

https://lvceli.lv/informacija-un-dati/
https://lvceli.lv/informacija-un-dati/
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Izstrādājot funkcionālo zonējumu, ņemtas vērā prasības attiecībā uz dzīvojamās funkcijas 
izvietojumu teritorijās, kur konstatēts pieļaujamais trokšņa līmeņa pārsniegums. Izvērtējot 
pieejamo informāciju par trokšņa piesārņojumu gar autoceļiem, dzelzceļiem un pie lidostas, 
teritorijas plānojuma grozījumu izstrādē ņemts vērā VAN 147. punkts, kas nosaka, ka plānojot 
jaunas dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas, tās paredz vietās, kur autoceļu, dzelzceļu un 
lidlauku, kā arī piesārņojošo objektu ietekme nepārsniedz normatīvajos aktos piesārņojuma jomā 
noteiktos piesārņojuma robežlielumus. 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos ir noteiktas prasības būvniecībai teritorijās, 
kurās jau ir esoša apbūve vai jau ir atļauta dzīvojamā apbūve, un ir konstatēti trokšņa robežlielumu 
pārsniegumi, nosakot, ka pie ēku pārbūves un atjaunošanas, lai nodrošinātu normatīvajos aktos 
noteikto trokšņa robežlielumu ievērošanu telpās jāveic būvakustikas pasākumi trokšņa līmeņa 
samazināšanai. 

Funkcionālā zonējuma priekšlikums izveidots, balstoties uz principu, ka jaunas dzīvojamās 
apbūves teritorijas netiek plānotas Lidostas trokšņu pārsniegumu zonā, pie valsts autoceļiem un 
pie dzelzceļa.  

Starptautiskās lidostas “Rīga” radītā trokšņa robežvērtību pārsniegumu zonā (Attēls 11) atrodas 
daļa Vētru ciema rietumu daļas, kur atļauta dzīvojamā apbūve. Vētru ciema robežas nav plānots 
paplašināt un dzīvojamās apbūves zonējums saglabāts jau esošās apbūves zonā un vietās, kur 
uzsākts realizēt detālplānojumus (veikta zemes sadale un sākta būvniecība). Teritorijā, kur 
teritorijas plānojumā ārpus Vētru ciema robežām bija paredzētas plašas dzīvojamās teritorijas, ar 
teritorijas plānojuma grozījumiem, mainīts zonējums daļēji uz rūpniecības apbūves teritoriju (R1) 
un daļēji uz Lauksaimniecības teritoriju L2 ar iespēju veidot skraju viensētu apbūvi. 

Teritorija gar Lidostas austrumu daļu (gar Stīpnieku ceļu) ir iekļauta ciema teritorijā, bet 
galvenokārt paredzēta rūpnieciskai un jauktai centra apbūvei bez dzīvojamās funkcijas.  

Gar valsts galveno autoceļu A5 robežvērtību pārsniegumu zonā ārpus Jaunmārupes ciema netiek 
plānotas jaunas dzīvojamās apbūves teritorijas. Dzīvojamās apbūves teritorijas daļēji saglabātas 
ciema teritorijā vietās, kur izstrādāts detālplānojums un uzsākta tā realizācija (gar Neriņas ielu un 
pie Loka ceļa).  

Mārupes ciema robežu paplašināšana (skatīt Attēls 2) ietver daļu teritorijas gar valsts reģionālo 
autoceļu P132 Rīga – Mārupe (Daugavas iela) un valsts reģionālo autoceļa P133. Jaunas 
dzīvojamās apbūves teritorijas tiešā valsts reģionālā autoceļa P132 tuvumā netiek plānotas. 
Trokšņu robežvērtību pārsniegumu zonā gar  autoceļu P132 galvenokārt paredzētas Jauktas 
centra apbūves teritorijas bez dzīvojamās funkcijas (JC4). Valsts reģionālā autoceļa P133 tuvumā 
paredzētas Jauktas centra apbūves teritorijas bez dzīvojamās funkcijas (JC4) un Rūpniecības 
teritorijas (R1). Atsevišķos posmos ciemā atbilstoši esošai situācijai, saglabātas dzīvojamās 
apbūves teritorijas. 

Potenciāls trokšņu robežvērtību pārsniegumu avots var būt lokāla darbība (piemēram, derīgo 
izrakteņu ieguve, rūpnieciskā darbība, u.tml.). Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos 
noteiktas prasības apbūves aizsardzībai no lokāliem trokšņu emisijas avotiem.  
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4.5 Transporta infrastruktūras izmaiņas  
 

4.5.1 Ielu un ceļu klasifikācija 
 

Atbilstoši darba uzdevuma 2.3.5. punktam teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros 
jāveic novada ceļu un ielu tīkla atbilstības novērtējums vienota ceļu tīkla veidošanas 
pamatprincipiem, precizējot ceļu klasifikāciju un nosakot novada ciemu ielu sarkanās līnijas. 

Ielu un ceļu struktūras novērtējums veikts vairākos posmos: 

- Izvērtēta nepieciešamība un veikta ciemu robežu paplašināšana, tādejādi palielinot ielu 
skaitu un platību ciemos.  

- Mārupes un Tīraines ciemos – teritorijas plānojuma grozījumos integrēts izstrādātais 
Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai5. 

- Izvērtēti iesniegtie nekustamo īpašumu īpašnieku priekšlikumi par sarkano līniju vai ceļa 
novietojuma maiņu vai izveides nepieciešamību  un atbilstoši iestrādāti ielu un ceļu tīklā. 

- Izvērtēti izstrādātie un spēkā esošie detālplānojumi, nosakot atceļamos detālplānojumus, 
atbilstoši ietekmējot arī sarkano līniju un ceļu tīklu.   

Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai (turpmāk, 
Sarkano līniju lokālplānojums) ietvaros noteiktas esošo un plānoto ielu kategorijas atbilstoši spēkā 
esošo Mārupes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajai ielu hierarhijai 
– maģistrālās, novada, vietējas nozīmes ielas un piebrauktuves, un Ministru kabineta 30.04.2013. 
noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
noteiktajai ielu klasifikācijai (saskaņā ar VAN noteikumu 2.pielikumu) (skatīt 5. pielikumu).  

Sarkano līniju lokālplānojumā ir veikts normatīvo aktu apkopojums, kas attiecināmi uz ielu 
teritoriju plānošanu. Apkopojums ir pievienots 5. pielikumā.  

Teritorijas plānojuma grozījumu ietvaros ielu klasifikācija ir noteikta arī Jaunmārupes ciemam, 
Vētru ciemam un Skultes ciemam, kā arī noteikta ceļu klasifikācija lauku teritorijās.  

Mārupes novadā ir noteikta sekojoša ielu un ceļu klasifikācija atbilstoši VAN: 

- Ciemos 

o BII kategorijas iela – apdzīvotas vietas ceļš (iela) starpreģionālo un reģionālo 
autoceļu tranzītsatiksmei un iekšējo centru savienošanai; 

o CIII kategorijas iela – iekšējos vidējos centrus savienojošā iela; 

o CIV kategorijas iela – iekšējos mazos centrus savienojošā iela; 

o DIV kategorijas iela – savienojoša piekļūšanas iela; 

o EV kategorijas iela – piekļūšanas un uzturēšanās iela; 

o EVI kategorijas iela – uzturēšanās iela. 

- Ārpus ciemiem: 

                                                           
5 Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā 

zonējuma grozīšanai, SIA Metrum, 2017.gads  
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o AII - starpreģionālais autoceļš satiksmei vairāku reģionu teritorijās starp 
galvenajiem autoceļiem, savieno galvenos centrus ar vidējiem centriem (valsts 
galvenais autoceļš (A)); 

o AIII - reģionālais autoceļš satiksmei starp vidējiem centriem, savieno vidējos 
centrus ar mazajiem centriem (valsts reģionālie autoceļi (P), valsts vietējie autoceļi 
(V)); 

o AIV - lauku ceļš, savieno mazos centrus, teritorijas (valsts vietējie autoceļi (V), 
pašvaldības autoceļi); 

o AV - lauku ceļš vietējai satiksmei lauku apvidos, savieno teritorijas ar augstākas 
kategorijas ceļiem (pašvaldības autoceļi). 

- Atsevišķi gan ciemos, gan ārpus ciemiem izdalītas piebrauktuves/servitūta ceļi – ceļi, kas 
nodrošina piekļuvi pie viena līdz diviem nekustamiem īpašumiem, un par kura 
koplietošanu jānoslēdz servitūta līgums atbilstoši Civillikuma prasībām. 

Ielu kategorijas un sarkano līniju platumi ir norādīti teritorijas plānojuma grozījumu II daļā 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 3.1 sadaļā “Prasības transporta 
infrastruktūrai”. Sarkano līniju platumi visos ciemos noteikti atbilstoši Lokālplānojumā Mārupes 
un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai izmantotai ielu klasifikācijai. Sarkano 
līniju platums noteikts atbilstoši grafiskās daļas kartē “Aizsargjoslas un apgrūtinājumi 
noteiktajam”. Ceļu kategorijas un nodalījumu joslu platumi definēti II daļā Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi tabulās 2. pielikumā “Ceļu un ceļu klasifikācija”.  

Ielu un ceļu kategorijas attēlotas paskaidrojuma raksta 4. pielikumā “Transporta infrastruktūras 
plāns” un noteiktas ar Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem saskaņā ar 2.pielikuma 
attēlā norādīto. Shēmā “Ielu un ceļu klasifikācija” norādītās Lēngaitas joslas tiek attēlotas ar mērķi 
informēt, ka šajā teritorijā pieslēgumu valsts autoceļam paredzēts veidot izmantojot paralēlos 
ceļus, ja konkrētajā situācijā un laikā, kad pievienojums izbūvējams, esošās transporta plūsmas 
intensitāte un drošības apsvērumi nepieļauj veidot tiešu pieslēgumu valsts autoceļam. 

Paskaidrojuma raksta 5.pielikumā norādīti ielu sarkano līniju platumi BII, CIII un CIV kategoriju 
ielām Mārupes un Tīraines ciemos. Novadā kopumā piemēroti sekojoši nosacījumi sarkano līniju 
noteikšanai:. 

- BII kategorijas ielas ir apdzīvotas vietas ceļš (iela) starpreģionālo un reģionālo autoceļu 
tranzītsatiksmei un iekšējo centru savienošanai. Ielu sarkanās līnijas esošajām BII 
kategorijas ielām noteiktas grafiskajā daļā atbilstoši situācijai, vispārīgā gadījumā un 
jaunām BII kategorijas ielām sarkanās līnijas jāplāno ne mazāk kā 30m platumā ar 
brauktuves minimālo platumu 9 metri, nodrošinot divvirziena autotransporta kustību. 

- CIII kategorijas ielas ir iekšējos vidējos centrus savienojošā iela. Ielu sarkanās līnijas 

esošajām CIII kategorijas ielām noteiktas grafiskajā daļā atbilstoši situācijai, vispārīgā 

gadījumā un jaunām CIII kategorijas ielām sarkanās līnijas jāplāno ne mazāk kā 25m 

platumā ar brauktuves minimālo platumu 7 metri, nodrošinot divvirziena autotransporta 

kustību. 

- CIV kategorijas ielas ir iekšējos mazos centrus savienojošā iela. Ielu sarkanās līnijas 

esošajām CIV kategorijas ielām noteiktas grafiskajā daļā atbilstoši situācijai, vispārīgā 

gadījumā un jaunām CIV kategorijas ielām sarkanās līnijas jāplāno ne mazāk kā 18m 

platumā ar brauktuves minimālo platumu 6 metri, nodrošinot divvirziena autotransporta 

kustību. 
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- DIV kategorijas ielas ir vietējas nozīmes ielas, kuru galvenā funkcija ir savienojoša – 
vietējo ielu tīkla savienojumi ar novada un maģistrālo ielu tīklu (C kategorijas ielām). Ielu 
sarkanās līnijas esošajām DIV kategorijas ielām jānosaka 15m platumā, kur tas iespējams, 
bet ne mazāk kā 12 metru platumā ar brauktuves minimālo platumu 5,5 metri, nodrošinot 
divvirziena autotransporta kustību. Plānojot jaunas DIV kategorijas ielas, to platums ielas 
sarkanajās līnijās nedrīkst būt mazāks par 15 m. 

- EV kategorijas ielas arī ir vietējas nozīmes ielas, kuru galvenā funkcija ir nodrošināt 
caurbraukšanas un piekļūšanas funkcijas iekškvartālu teritorijām, kā arī nodrošināt 
nepieciešamos savienojumus ar D un C kategorijas ielām. Ielu sarkanās līnijas esošajām 
EV kategorijas ielām jānosaka pamata gadījumā 12m, bet ne mazāk kā 9 metru platumā 
ar brauktuves minimālo platumu 5,5 metri, nodrošinot divvirziena autotransporta kustību. 
Plānojot jaunas EV kategorijas ielas, to platums ielas sarkanajās līnijās nedrīkst būt mazāks 
par 12 m. 

- EVI kategorijas ielas arī ir vietējas nozīmes ielas – piebrauktuves, kuru galvenā funkcija ir 
nodrošināt piekļuvi iekškvartālu teritorijām, kā arī nodrošināt nepieciešamos 
savienojumus ar EV kategorijas ielām. Ielu sarkanās līnijas esošajām EVI kategorijas ielām 
jānosaka 6 līdz 9 metru platumā ar brauktuves minimālo platumu 3,5 metri, nodrošinot 
vismaz vienvirziena autotransporta kustību. EVI kategorijas ielas atļauts ierīkot tikai viena 
kvartāla garumā, vai piemērot esošajām strupceļa ielām, kuru garums nepārsniedz 60m. 
Plānojot jaunas EVI kategorijas ielas, to platums ielas sarkanajās līnijās nedrīkst būt 
mazāks par 9 m. 

Ņemot vērā esošo situāciju, ciemos atsevišķām ielām apbūvētās teritorijās ielas platums sarkanajās 
līnijās ir noteikts mazāks nekā atbilstoši noteiktajai ielas kategorijai. Minētajās situācijās, veicot 
ielas izbūvi vai labiekārtošanu, jāizvērtē iespēja izvietot visas nepieciešamās 
inženierkomunikācijas, brauktuvi, ietves, lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmas un apstādījumus 
ielas sarkanajās līnijās, nepieciešamības gadījumā izmantojot ielai piegulošo telpu starp ielas 
sarkano līniju un būvlaidi, ja tam piekrīt attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieks6. 

 

4.5.2 Perspektīvie ceļi  

Grozījumu ievaros ir izvērtēta nepieciešamība un pamatojums jaunu pašvaldības autoceļu izveidei: 

- Ieplānots perspektīvais autoceļš, kas savieno pašvaldības autoceļu C-2 ar v/g autoceļu A5. 
Autoceļš izveidots ar mērķi savienot Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas (L1), kurās 
atļauta derīgo izrakteņu ieguve (ar mērķi veidot dīķsaimniecības) ar valsts galveno autoceļu 
A5, lai nodrošinātu gan derīgo izrakteņu izvešanu mazinot ietekmi uz blīvas dzīvojamās 
apbūves teritorijām, gan ar mērķi nodrošināt piekļuvi virknei zemes vienību, kurām šobrīd 
nav nodrošināta piekļuve.  

- Autoceļš, kas savieno pašvaldības autoceļu C-2  ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas 
liegums “Cenas tīrelis”, lai nodrošinātu piekļuvi īpaši aizsargājamai dabas teritorijai arī no 
Mārupes novada puses un veicinātu teritorijas apmeklētību rekreācijas nolūkos.  

- Jauns perspektīvais pašvaldības autoceļš paredzēts Medema purvā, paredzot savienot 
pašvaldības autoceļu C-26 caur Medema purvu ar Medema purva ziemeļu daļā esošo 
aktīvās atpūtas parku JIP “Mārupīte” un pašvaldības autoceļu C-11. Ceļa nepieciešamību 
pamato šeit plānotā viensētu dzīvojamā apbūve, plānotā dabas teritorija, lai nodrošinātu 

                                                           
6   Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā 
zonējuma grozīšanai, SIA “Metrum”, 2017.gads 
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tās pieejamību un nepieciešamību nodrošināt papildus piekļuvi (izeju) parkam JIP 
“Mārupīte”.  

- Ieplānots arī perspektīvais autoceļš, kas savieno valsts autoceļu A-5 un Dzirnieku ielu, 
sekojot Rail Baltica plānotās trases koridoram. Autoceļš plānots ar mērķi nodrošināt IAS 
paredzēto ražošanas teritoriju attīstībai nepieciešamo transporta plūsmu gar valsts 
autoceļu A-5, kā arī nodrošinātu tiešo savienojumu ar Lidostai piegulošajām loģistikas un 
vieglās ražošanas teritorijām. Šī ceļa izbūve būs atkarīga no turpmākajiem Rail Baltica 
trases lokālplānojuma risinājumiem, tādēļ šis perspektīvais ceļš noteikts kā TIN 73 
teritorija. 

 

4.5.3 Teritorijas ar īpašiem noteikumiem  

VAN definē ne tikai funkcionālās zonas, lai parādītu un nodalītu dažādu teritoriju atšķirīgās 
funkcijas un pazīmes, kā arī noteiktu atļautos izmantošanas veidus, bet arī teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem, kas papildus “pamatizmantošanai” nosaka papildus prasības vai izmantošanas 
konkrētajā teritorijā.  

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes ietvaros ir izdalītas sekojošas teritorijas ar īpašiem 

noteikumiem (TIN) un sagatavoti apbūves noteikumi (skatīt II daļu TIAN): 

- TIN71 Rail Baltica infrastruktūrai, tajā ietverot dzelzceļa staciju, kravas līnijas atzaru un 

šķērsojumus ar esošajiem ceļiem; 

- TIN72 noteikts valsts galvenā autoceļa A5 un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvei. 

TIN72 A5 autoceļa rekonstrukcijai, tajā ietverot krustojumus ar pievienojumu pārbūves 

teritoriju, saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļi” sniegto informāciju uz 2018.gadu. 

- TIN73 noteikta pašvaldības autoceļu infrastruktūrai: 

o Rail Baltica dzelzceļam paralēlā P132/A5 ar lidostu savienojošā autoceļa 
būvniecībai – plānotais pašvaldības autoceļš. TIN Nekustamo īpašumu piekļuves 
risinājumi izstrādājami Rail Baltica būvprojekta ietvaros. 

o Kā TIN73 saglabātas perspektīvās ielas Bieriņu purva teritorijā7 un nostiprināta 
perspektīvā Dīķa iela8.  

- TIN 74 noteikta noteikta valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlauka, 
kā arī lidlauka teritorijai, tai skaitā arī turpmākajai attīstībai nepieciešamajai teritorijai.   

4.6  Dzelzceļa infrastruktūra 

4.6.1 Rail Baltica trases novietojums 

Rail Baltica projektā tiks izbūvēta Eiropas standarta sliežu platuma (1435 mm) elektrificēta 

publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnija pasažieru un kravas vilcienu kombinētai 

satiksmei caur Lietuvu, Latviju un Igauniju, lai savienotu metropoles Tallinu – Rīgu – Kauņu – 

Varšavu – Berlīni un netieši arī Helsinkus. Rail Baltica iekļausies Eiropas transporta (TEN-T) 

pamattīklā Baltijas – Adrijas koridorā. Rail Baltica projekts ir identificēts kā Eiropas kopējo 

interešu TEN-T prioritārais projekts.  

                                                           
7 Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā 
zonējuma grozīšanai, SIA “Metrum”, 2017.gads 
8 Lokālplānojums Mārupes novada Mārupes ciema teritorijas starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava, pilnveidota redakcija,  

SIA “Reģionālie projekti”, 2015 
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Jaunā Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras līnija, kurai būs savienojums ar gaisa satiksmi, uzlabos 

Latvijas starptautisko konkurētspēju, gan integrēs starptautiskajos tirgos, gan arī būtiski izmainīs 

iedzīvotāju un kravu mobilitāti Latvijā, kā arī izmainīs iedzīvotāju paradumus (braukšana uz darbu, 

ceļošana, iepirkšanās, studijas u.c.). 

 

Attēls 15 Rail Baltica trases shematisks attēlojums 

Latvijas teritorijā vilcienu kustība tiks organizēta divos maršrutos: 

- Rail Baltica pasažieru līnija no Igaunijas robežas caur Rīgas centrālo dzelzceļa staciju, caur 
starptautisko lidostu “Rīga” līdz Lietuvas robežai; 

- Rail Baltica kravas līnija no Igaunijas robežas caur intermodālo kravu termināli Salaspils 
novadā līdz Lietuvas robežai, ar atzaru no Dienvidu posma uz starptautisko lidostu “Rīga”. 

Trases novietojums ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2016. gada 24.augusta rīkojumu Nr. 467 

“Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica 

būvniecībai paredzētās darbības akceptu” un ar Ministru kabineta 2016. gada 24.augusta rīkojumu 

Nr. 468 “Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Eiropas standarta platuma publiskās 

lietošanas dzelzceļa infrastruktūrai Rail Baltica”.  

Rail Baltica dzelzceļa Latvijas posms ir sadalīts trīs ģeogrāfiskajās daļās – Centrālajā daļā, Ziemeļu 

daļā un Dienvidu daļā. Mārupes novads ietilpst Centrālajā daļā, ar kuru uzsāk Rail Baltica 
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būvniecību Latvijā. Pirmajā kārtā (skat. Attēls 15 ) prioritāri izbūvē Rail Baltica stacijas Rīgas 

centrālajā dzelzceļa stacijā un starptautiskajā lidostā “Rīga” Mārupes novadā un izbūvē dzelzceļa 

līniju starp tām (tajā skaitā dzelzceļa tiltu pār Daugavu). Pirmajā kārtā veic arī visas Centrālās daļas 

projektēšanu un nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

Nākamajās kārtās izbūvē Ziemeļu un Dienvidu daļas un Latvijas posma elektroapgādi un 

signalizāciju un nodrošina savienojumu ar Igaunijas un Lietuvas Rail Baltica dzelzceļa posmiem. 

Ilgtermiņā ir plānots attīstīt reģionālo vilcienu satiksmi, izbūvējot stacijas pie lielākajām Latvijas 

reģionu pilsētām.  

Pasažieru vilcienu garums ir 200m, ar iespēju nākotnē pagarināt līdz 400m, attiecīgi būvējot 

pasažieru peronus. Kravas vilcienu garums - 740m, ar iespēju nākotnē pagarināt līdz 1050m, 

Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras būvniecība Mārupes novadā ietver Rail Baltica dzelzceļa 

infrastruktūru savienojumam ar Rīgas lidostu, vairāku autoceļu, un citu inženierkomunikāciju 

šķērsojumu izbūvi, kā arī dzelzceļam piebraucamo un paralēlo publisko ceļu izbūvi, lai 

nodrošinātu piekļūšanu blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem.  

Rail Baltica posmu līdz starptautiskajai lidostai “Rīga” un Rail Baltica staciju  starptautiskajā lidostā 

“Rīga” plānots izbūvēt līdz 2022.gadam (Mārupes novada teritorijā tas attiecīgi ir posms no 

Mārupes novada administratīvās robežas – Mazās Gramzdas ielas (RB trases 32.00km), ietverot 

lidostas teritoriju līdz Dzirnieku ielai, to ietverot (RB trases 33.90km), pārējo posmu – līdz 

2026.gadam.  

RB trases  garums Mārupes novada teritorijā ir 11.2km, lokveidā šķērsojot novadu  Z – DA 

virzienā, lidostas teritoriju Z - D virzienā, t.sk. ietverot plānoto RB RIX staciju, un dienvidu 

virzienā tuvinoties autoceļam A5, kur pēc Jaunmārupes satiksmes mezgla A5/P123, dzelzceļa 

līnija turpinās paralēli A5 autoceļam, veidojot ar to vienotu transporta koridoru. 

Detalizētu informāciju par RB projektu Latvijā skat. LR Satiksmes ministrijas interneta vietnē 

http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=467  

Izstrādājot Rail Baltica tehniskos risinājumus 2015.gada Rail Baltica tehniskajā izpētē, ir ņemts 

vērā, ka vienotajā transporta koridorā var realizēt arī Satiksmes ministrijas ilgtermiņa plānu par 

1520 mm sliežu platuma dzelzceļa līnijas izbūvi līdz Daugavas kreisā krasta ostas teritorijai. 

Jau Rail Baltica IVN procesa ietvaros veikto sabiedrisko apspriešanu laikā tika izvirzīti 

priekšlikumi transporta organizācijas uzlabošanai Mārupes novadā līdz ar jaunās Rail Baltica 

dzelzceļa infrastruktūras izbūvi. Turpmākajā plānošanā priekšlikumi ir apkopoti un iekļauti 

Mārupes novada pašvaldības tehniskajos noteikumos Rail Baltica projektēšanai, kā arī 

nosacījumos lokālplānojuma izstrādei. Priekšlikumi satiksmes organizācijas uzlabošanai, izbūvējot 

Rail Baltica dzelzceļu9: 

- atbilstoši spēkā esošā lokālplānojuma vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi” (apstiprināts 

ar 29.06.2016 Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.19/2016) teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem, minētā lokālplānojumā teritorijā vismaz vienā 

Rail Baltica koridora pusē (trases austrumu pusē) paredzēt piebraucamo ceļu, kas 

                                                           

9 Mārupes novada domes 30.09.2016. vēstule Nr.2-5/2572 “Par tehniskajiem nosacījumiem Rail Baltica dzelzceļa 
projekta realizācijai”, adresēta PS “RB Latvija” 

http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=467
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nodrošina divvirzienu  satiksmi un sasaistās ar valsts reģionālā autoceļa P132 vietējās 

kustības joslu (ceļu); 

- lai nodrošinātu iespēju droši un operatīvi novērst iespējamo avāriju sekas un samazinātu 

iespējamo avāriju ietekmi uz Jaunmārupes ciema iedzīvotājiem, sliežu tuvumā paredzēt 

ceļu dzelzceļa apkalpei un vienlaicīgi piekļuvei pie īpašumiem, kā arī Lokālplānojuma 

darba uzdevumā paredzēto ceļu, kas savienotu P-132 ar lidostu, brauktuves paredzēt 

vismaz 7m platumā ar nestspēju 11t uz asi.  

Lai gan Rail Baltica dzelzceļam paralēla divvirzienu autoceļa, kas savienotu P132/A5 ar lidostas 

teritoriju, izbūves izmaksas nav paredzētas Rail Baltica projektā, v/g autoceļam A5 paralēlais 

autoceļš un tā savienojums ar lidostu ir iekļauts teritorijas plānojuma grozījumos (TIN73 

teritorija), pamatojoties uz nākotnē paredzamo autosatiksmes pieaugumu no A5 autoceļa līdz 

lidostai un Rail Baltica dzelzceļa stacijai, kā arī lai nepalielinātu transporta plūsmu caur Mārupes 

un Lidostas apdzīvotajām vietām.  

 

4.6.2 Citas perspektīvās dzelzceļa līnijas  

Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei tika saņemti nosacījumi no LR Satiksmes ministrijas, 

kur norādīts, ka Satiksmes ministrija iesaka teritorijas plānojuma grozījumu transporta attīstības 

plānā iezīmēt izpētes “Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu uz ostas teritorijām un 

Starptautisko lidostu “Rīga” izpēte” ietvaros piedāvātos perspektīvos risinājumus kā teritorijas 

attīstības ilgtermiņa vīziju. Perspektīvās dzelzceļa līnijas atrašanās vieta ir paredzēta paralēli 

RailBaltica trasei un valsts galvenajam autoceļam A5.  

Mārupes novada pašvaldība ir izvērtējusi minētos dokumentus un neparedz savas pašvladības 

teritorijā iespēju izvietot perspektīvo Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu. 

 

4.7 Meliorācijas sistēmas 
Grozījumu ietvaros ir izskatīts esošais TIAN regulējums attiecībā uz meliorācijas sistēmām 

Mārupes novadā un meliorācijas sistēmas ir vērtētas arī pētījumā “Novērtējums par derīgo 

izrakteņu ieguves un dīķu izveides ietekmi”.  

5. pielikumā ir ietverts Sarkano līniju lokālplānojumā veiktais apkopojums par meliorāciju 

Mārupes un Tīraines ciemos.  

Teritorijas plānojuma grozījumu TIAN ir ietvertas prasības meliorācijas sistēmu uzturēšanai un 

risināti jautājumi par jaunu meliorācijas sistēmas elementu izbūves kārtību. 
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5 Pielikumi  
1. Pielikums Detālplānojumu izvērtējums 
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2. Pielikums Novērtējums par derīgo izrakteņu ieguves un dīķu izveides ietekmi 
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1.pielikums. Kvartāra nogulumu karte  
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3. Pielikums Izsniegtās licences derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā  
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4. Pielikums Transporta infrastruktūras shēma 
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5. Pielikums Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai. 

Paskaidrojuma raksta attiecināmās sadaļas 

 

Normatīvo aktu apkopojums, kas attiecināmi uz ielu teritoriju plānošanu 

Ielu teritoriju plānošanas nepieciešamību ciemu teritorijās nosaka gan valsts, gan pašvaldību izdoti 
normatīvie akti, un tieši ielas sarkanās līnijas vai ielas aizsargjoslas noteikšanas galvenais uzdevums ir noteikt 
nepieciešamo ielas koridoru ielas uzturēšanai un/vai attīstībai. 

Termins “ielas sarkanā līnija”, iespējams, ka ir radies tieši Padomju savienībā un Padomju Latvijas 
republikas pastāvēšanas laikā 20.gadsimta otrajā pusē, kad līdz ar centralizētās pilsētplānošanas praksi visā 
valstī arī Latvijas pilsētu un ciemu ģenerālplānos tika iezīmētas plānoto ielu trases, nosakot ielu sarkanās 
līnijas. Tajā laikā šo sarkano līniju, kā ielas teritorijas robežas iezīmēšana apbūves plānos bija būtiska, jo 
kalpoja par ielas un inženierkomunikāciju izbūves zemesgabalu (koridoru) un projektēšanas atskaites līniju. 
Mērķis arī tolaik bija tāds pats – noteikt nepieciešamo ielas koridoru ielas uzturēšanai un/vai attīstībai, tikai 
atšķirīgs bija to noteikšanas, publiskās apspriešanas un atsavināšanas process. Ņemot vērā, ka arī Mārupē 
ielu sarkanās līnijas ir plānotas un noteiktas ilgākā laika posmā, un līdz ar šo 

Lokālplānojumu galvenokārt tiek tikai grozītas, nevis noteiktas no jauna, šajā nodaļā ir apskatīti normatīvie 
akti to pieņemšanas un piemērošanas vēsturiskā griezumā. Bet spēkā esošo Latvijas normatīvo aktu 
pārskats, kuru nosacījumi ir ņemti vērā izstrādājot lokālplānojuma risinājumus, ir iekļauts Lokālplānojuma 
Pielikumu sadaļā.  

Civillikums (pieņemts 28.01.1937., spēkā no 01.09.1992. ar grozījumiem) nosaka aprobežojumu 
noteikšanas kārtību un aprobežotā īpašuma lietošanas tiesības: 

CL 1082.pants: “Īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumu noteic vai nu likums, vai tiesas lēmums, vai arī privāta griba 
ar testamentu vai līgumu, un šis aprobežojums var attiekties kā uz dažu lietu tiesību piešķiršanu citām personām, tā arī uz 
to, ka īpašniekam jāatturas no zināmām lietošanas tiesībām, vai arī jāpacieš, ka tās izlieto citi. Piezīme. Daži citi, šajā 
nodalījumā neparedzēti īpašuma lietošanas tiesības aprobežojumi, kā piemēram, par minerālūdeņu avotiem, radiostaciju 
ierīkošanu un lietošanu, gaisa satiksmi, zemes gabaliem gar dzelzceļu līnijām un izrakumiem, paredzēti sevišķos likumos.” 
Pašvaldībai nosakot īpašnieka lietošanas tiesību aprobežojumus jāsaņem īpašnieka piekrišana 
(Zemesgrāmatu lik. 45 p. 7.p.). Šādu kārtību faktiski izsauc CL 1082.p. norma, kas neparedz šādas tiesības 
pašvaldībai (A.Grūtupa komentārs). Tādēļ arī ir būtiski informēt zemes īpašniekus aprobežojumu 
noteikšanas laikā – t.i. teritorijas plānojuma izstrādes laikā, lai sniegtu iespēju iepazīties un izteikt viedokli 
(piekrist) par noteiktajiem īpašuma aprobežojumiem teritorijas plānojuma vai detālplānojuma ietvaros. CL 
929.pants: Par īpašuma priekšmetu var būt viss tas, kas ar likumu nav noteikti izņemts no vispārējās apgrozības (no 
apgrozības parasti tiek izņemts valsts un pašvaldību publiskais īpašums, kurš domāts iedzīvotāju vispārējo 
vajadzību apmierināšanai). Ievērojot to, ka valsts un pilsētas nozīmes infrastruktūras objekti – ielas, tilti, 
tuneļi u.c.. objekti uzskatāmi par lietām, kuras izņemtas no vispārējās apgrozības (saskaņā ar Civillikumu), 
piem. pašvaldība nevar iznomāt ielu teritorijas. Viens no vecākajiem būvnormatīviem (pagaidu 
būvnormatīvs), kas vairāk kā 20 gadus daļēji tika pielietots praksē, ir LBN – 100 „Teritoriālplānošana. 
Pilsētu un pagastu izbūve” (izdots 1992.gada 28.decembrī). Būvnormatīvā tika noteikts: 

7.16. Apdzīvoto vietu ielu tīkls jāattīsta kā vienota sistēma, ievērojot ielu funkcionālo nozīmi, transporta, velosipēdistu un 
gājēju kustības intensitāti, teritorijas plānojuma un apbūves raksturu. Ielu tīklā jāizdala autoceļi, maģistrāles un vietējas 
nozīmes ielas, kā arī galvenās ielas. 7.19. Pilsētu ielu aprēķina parametri jāpieņem pēc 4.tabulas, kā arī ievērojot transporta 
būvju projektēšanas normatīvu prasības. 8.20. Inženierkomunikācijas jāizvieto galvenokārt ielu šķērsprofilu robežās: - zem 
ietvēm vai zem sadalošām joslām; - komunikāciju kolektoros, kanālos vai tuneļos;  - zem sadalošām joslām – ūdensvads, 
gāzes vads, sadzīves notekūdeņu vai lietusūdeņu kanalizācija, siltumvadi. Zem joslas starp sarkano līniju un apbūves līniju 
jāizvieto zemspiediena gāzes vadi un kabeļi. Uzsākot Zemes reformu Latvijā 90.to gadu sākumā, faktiski tika 
noliegts viss, kas bijis „pirms tam”, likuma normās daļēji ignorējot gan teritoriju plānošanu, gan teritorijām 
nepieciešamo attīstību – faktiski atgriežoties pie privātīpašuma robežām, kādas pastāvēja 1940.gada jūlijā. 
Ja šī reformas pieeja bija attaisnojama daudzviet Latvijas laukos (kur arī reforma tika uzsākta), tad uzsākt 
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zemes reformu pilsētās un ciemos 1991.gadā bez plānošanas jautājumu izvērtēšanas un sakārtošanas bija 
pāragri.  

1994.gada 19.maijā tika pieņemts likums „Par pašvaldībām” (ir spēkā ar grozījumiem). Likuma 14.pantā 
tika noteiktas pašvaldību tiesības un pienākumi, un kā viens no pamatpienākumiem tika noteikts pienākums 
– izstrādāt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošinot teritorijas attīstības programmas 
realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību. 15.pantā ir noteiktas pašvaldības autonomās 
funkcijas, kā piem.- 1)organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 
sadzīves atkritumi; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana); 2)gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu 
publiskai lietošanai paredzētu teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu 
savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un 
uzturēšana); 13) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 
19) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus (rajonu pašvaldību un republikas nozīmes pilsētu pašvaldību 
f-ja.). Likums nosaka pašvaldības atbildību par ielām un inženierkomunikācijām pilsētās un ciemos, un to 
uzturēšanu, būvniecību un perspektīvo attīstību. 1994.gada 9.septembrī tika izdoti Ministru Kabineta 
noteikumi Nr.194 „Teritoriālplānošanas noteikumi” 

(pirmie noteikumi, kas regulēja teritoriju plānošanu Latvijā, izņemot LBN 100; bija spēkā līdz 24.02.1998.) 
, kuros tika noteikts: sarkanā līnija – juridiski noteikta esoša vai projektēta zemesgabala plānā atzīmēta ielas vai 
inženierkomunikāciju koridora robeža, ja sarkanā līnija atdala zemesgabala daļu, tad pašvaldība ielā iekļauto daļu var 
atsavināt likumā noteiktajā kārtībā. Tāpat tika definēta arī Būvlaide – detālplānojumā vai ģenerālplānā zemesgabalam 
noteikta līnija, kas nosaka attālumu no sarkanās līnijas līdz apbūvei. Līdz ar to jau šeit tika iezīmēta sarkano līniju 
nozīme apbūves teritorijās, jo parādās saistība gan ar ielas un inženierkomunikāciju izbūvi, gan ar pilsētas 
apbūves veidošanos kopumā. Ielu sarkano līniju un būvlaižu noteikšana tika paredzēta detālplānojumu 
līmenī (49.2.), kas savukārt bija iespējama tikai pēc ģenerālplāna izstrādes. Ģenerālplānā bija jānosaka 
nozīmīgākos ceļus, ielas un transporta būves, paplašināmos ceļus un ielas, kā arī maģistrālās 
inženierkomunikācijas un būves (36.p.). 1995.gada 29.martā Saeimā tika pieņemts  

„Likums par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 
(ir spēkā ar grozījumiem), kas reglamentē valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesības un to nostiprināšanu 
zemesgrāmatās, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošā zemes īpašuma izmantošanu līdz īpašuma 
nostiprināšanai zemesgrāmatās. Likuma 3.pantā noteikti gadījumi, kuros zeme piekrīt un ir ierakstāma 
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 3.panta (2) daļā minēti gadījumi, ja attiecīgie zemesgabali paredzēti jaunu 
objektu celtniecībai un pašvaldības funkciju realizācijai saskaņā ar apstiprināto pagasta vai pilsētas ģenerālplānu 
(teritorijas plānojumu), bet 3.panta (3) daļā paredzēts, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt valstij 
piekrītošu zemi, ja zeme paredzēta ielu (ceļu) būvniecībai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, veidojot to 
kā atsevišķu zemes vienību. 1996.gadā tika izdoti Ministru Kabineta noteikumi Nr.324 „ Noteikumi par 
aizsargjoslām”, kurus 1997.gada 

5.februārī nomainīja Aizsargjoslu likums, kuros tika noteiktas autoceļu aizsargjoslas pilsētās – ielu 
sarkanās līnijas. 1998.gada 24.februārī tika pieņemti jauni Ministru Kabineta noteikumi Nr.62 „Noteikumi 
par teritoriju plānojumiem” (spēkā līdz 5.12.2000.) Šie noteikumi 55.punktā paredzēja, ka pēc ģenerālplāna 
stāšanās spēkā pašvaldība nodrošina paredzēto detālplānojumu, zemesgabalu sadalīšanas un apvienošanas (turpmāk 12 
parcelācijas) projektu, zemesgabalu robežu pārkārtošanas projektu, un ielu sarkano līniju (ceļu, ielu, gājēju ceļu robežu) 
projektu, transporta un inženierkomunikāciju attīstības shēmu un citu ģenerālplānā paredzēto plānojumu izstrādāšanu 
(turpmāk tekstā – detālplānojumi). 57.punktā noteiktas plānojuma sadaļas, kas nosakāmas un detalizējamas 
detālplānojumā, t.sk. ielu sarkanās līnijas un būvlaides.  

Faktiski nemainīgi noteikumi attiecībā uz sarkano līniju noteikšanu un plānošanu detālplānojumu līmenī 
tika saglabāti arī 2000.gada 5.decembra MK noteikumos Nr.423 „Noteikumi par teritoriju 
plānojumiem” (spēkā līdz 31.12.2003.), kas jau tika izdoti saskaņā Teritorijas attīstības plānošanas likumu. 
Noteikumu 23.punkts pieļāva plānojuma saistošo daļu prasības un teritoriju robežas precizēt 
detālplānojumos. Saskaņā ar minētajiem noteikumiem Nr.62 un Nr.423 plānojumā bija jāietver 
aizsargjoslas, kuras iespējams attēlot grafiski, atbilstoši plāna mēroga precizitātei.  
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Pirmais likums, kura mērķis bija nodrošināt teritorijas attīstības plānošanas sistēmas izveidošanu tika pieņemts 
15.10.1998. – Teritorijas attīstības plānošanas likums. (spēkā līdz 26.06.2002.). Teritorijas plānojums – 
dokuments, kurā rakstveidā un grafiski parādīta teritorijas pašreizējā, plānotā un atļautā izmantošana (apbūve, 
infrastruktūra, labiekārtojums) un šīs izmantošanas ierobežojumi. 8.pantā tika noteikta Pašvaldību kompetence, kas 
faktiski norādīja uz pašvaldību atbildību par plānošanas procesu savā administratīvajā teritorijā – nodrošina 
savas teritorijas Attīstības plāna izstrādi un apstiprina to, izvērtē nekustamo īpašumu pašreizējo izmantošanu un nosaka 
izmantošanas ierobežojumus, nodrošina teritorijas attīstības plāna administratīvo pārraudzību.  

2002.gada 26.jūnijā tika pieņemts jauns likums „Teritorijas plānošanas likums” (spēkā līdz 01.12.2011.), 
kura mērķis tika noteikts – veicināt ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību valstī, izmantojot efektīvu teritorijas plānošanas 
sistēmu. 

Saskaņā ar likuma 7.panta pirmās daļas 3.punktu 2004.gada 13.janvārī stājās spēkā Ministru Kabineta 
noteikumi Nr.34 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” (spēkā līdz 19.10.2004.), 
kuros tika noteikts, ka vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu saistošajā daļā ir jābūt kartei (plānam), kurā 
attēlotas aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes mērogā 
(17.3.4.). Tāpat aizsargjoslas, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu bija jāattēlo arī detālplānojumu līmenī (45.3.2.) 
– detālplānojuma saistošajai daļai pievienojot attiecīgu plānu.  

19.10.2004. tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 10.10.2009.), kas noteica teritorijas plānojuma sastāvdaļas, tā izstrādes un 
sabiedriskās apspriešanas, spēkā stāšanās, grozīšanas, apturēšanas, likumības izvērtēšanas un ievērošanas pārraudzības 
kārtību vietējās pašvaldības līmenī. Izstrādājot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu ir jāņem vērā 
aizsargjoslas atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma mēroga noteiktībai (punkts 4.13.). Saskaņā 
ar noteikumu 8.punktu detālplānojumā katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai jāparāda pašreizējo 
izmantošanu un jānosaka – gan plānoto (atļauto izmantošanu), gan zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu un robežu 
pārkārtošanu, paredzot ielas piebraukšanai pie katras jaunizveidotās zemes vienības, gan esošo, piegulošo un 
jaunizveidojamo ielu, velosipēdistu celiņu un inženierkomunikāciju koridora profilus. Atbilstoši noteikumu 24.punktam 
Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ietilpst aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un riska teritorijas, 
kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā (t.sk. ielu sarkanās līnijas pilsētu un ciemu teritorijās). 
Atbilstoši noteikumu 50.punktam detālplānojuma grafiskajā daļā jānosaka pašreizējās un plānotās 
aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (t.sk. ielu sarkanās līnijas pilsētu un ciemu teritorijās).  

06.10.2009. tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” (spēkā līdz 19.10.2012.), kas noteica vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma un 
detālplānojuma saturu, to izstrādes un apstiprināšanas kārtību un detālplānojuma izstrādes finansēšanas 
kārtību un līgumā par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu iekļaujamos nosacījumus. Izstrādājot vietējās 
pašvaldības teritorijas plānojumu ir jāņem vērā aizsargjoslas atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojuma mēroga noteiktībai (punkts 4.15.). Arī saskaņā ar šo noteikumu 8.punktu detālplānojumā katrai 
esošajai un plānotajai zemes vienībai jāparāda pašreizējo izmantošanu un jānosaka – gan plānoto (atļauto 
izmantošanu), gan zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu un robežu pārkārtošanu, paredzot ielas piebraukšanai pie katras 
jaunizveidotās zemes vienības, gan esošo, piegulošo un jaunizveidojamo ielu, velosipēdistu celiņu un inženierkomunikāciju 
koridora profilus. Atbilstoši noteikumu 27.punktam Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskajā daļā ietilpst 
aizsargjoslas (aizsardzības zonas) un riska teritorijas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā (t.sk. 
ielu sarkanās līnijas pilsētu un ciemu teritorijās). Atbilstoši noteikumu 53.punktam detālplānojuma grafiskajā 
daļā jānosaka pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (t.sk. ielu sarkanās līnijas 
pilsētu un ciemu teritorijās).  

2011.gada 13.oktobrī tika pieņemts jauns likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” (spēkā ar 
grozījumiem no 01.12.2011.), kura mērķis ir panākt, ka teritorijas attīstība tiek plānota tā, lai varētu 
paaugstināt dzīves vides kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā 
arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti attīstīt ekonomiku.  

16.10.2012. tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem”(spēkā līdz 01.05.2015.) kas noteica novada vai republikas pilsētas 
pašvaldības vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu, t.sk. tematiskā plānojuma saturu un 
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tā izstrādes kārtību. Noteikumu 28.punktā tika noteikts: “Ja lokālplānojumu izstrādā teritorijas plānojuma 
detalizēšanai, paskaidrojuma rakstā ietver detalizācijas pamatojumu”.  

08.07.2014. tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.392 “Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmas noteikumi” (spēkā no 01.05.2015.) kas nosaka, vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas – Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmas izveides un darbības kārtību, datu saturu un informācijas iegūšanas, apstrādes un 
izplatīšanas kārtību. 

Teritorijas un ielu plānošanas jomā šobrīd kā galvenie un biežāk piemērojamie normatīvie akti jāmin – 
Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem”, Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr.574 „Par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”” un Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi 
Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”. Detalizēts spēkā 
esošo normatīvo aktu pārskats ir pievienots lokālplānojuma pielikumu daļai. 

Būtiskākās prasības un regulējumi, kas ir spēkā esošajos normatīvajos aktos un ir attiecināmi tieši uz šo 

lokālplānojumu ir: 

1. Likums „Teritorijas attīstības plānošanas likums” – nosaka, ka “lokālplānojums — vietējās pašvaldības 
ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā republikas pilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, 
ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai 
vai grozīšana”, kā arī, ka “Lokālplānojumu vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu 
turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai”. 

2. Noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” – 
nosaka teritorijas attīstības plānošanas dokumentu saturu un izstrādes kārtību, kā arī prasības plānošanas 

dokumentu izstrādei, izmantojot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu. 

3. Aizsargjoslu likums definē terminu “sarkanā līnija”. Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanas brīdī likums 
noteica, ka “aizsargjoslas gar ielām un autoceļiem pilsētās un ciemos ceļiem nosaka — lokālplānojumos vai detālplānojumos 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atzīmē zemes gabalu robežplānos kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas 
robeža)”. 19.05.2016. likumā tika veikti grozījumi (spēkā no 20.06.2016.) nosakot, ka “aizsargjoslas gar ielām 
un autoceļiem pilsētās un ciemos ceļiem nosaka kā sarkano līniju (esoša vai projektēta ielas robeža)”. 

4. Noteikumi Nr.574 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” - nosaka 
prasības siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas, drenāžas, elektronisko sakaru tīklu, elektroapgādes 
tīklu, gāzes apgādes tīklu izvietojumam. 
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Transporta infrastruktūra 

 

3.4. Transporta infrastruktūra 
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Ielu kategorijas un to noteikšanas principi 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

73 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

74 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

75 
 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

76 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

77 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

78 
 

  



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

79 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

80 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

81 
 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

82 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

83 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

84 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

85 
 

 Meliorācijas sistēmas raksturojums Mārupes un Tīraines ciemos  

  



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

86 
 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

87 
 

 



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

88 
 

 
  



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

89 
 

 
  



Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam ar 2018.gada grozījumiem. 
I daļa Paskaidrojuma raksts 

90 
 

6.Pielikums Apbūves rādītāju kopsavilkums  

Zona 

Minimālā 
zemes 

vienības 
platība 

Atruna 
Maksimālais 

blīvums 

Minimālā 
brīvā 

teritorija 
Maksimālais stāvu skaits 

SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJAS 

DzS1 1000 m2 
- divdzīvokļu, tostarp dvīņu mājai - 

1200 m². 
40% 50% 3 stāvi 

DzS2 1500 m2  30% 60% 3 stāvi 

DzS3 2000 m2  20% 70% 2 stāvi 

MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS 

DzM 2500 m2 

- savrupmājām 1000m2; 
- divdzīvokļu mājām 1200 m²; 

- rindu mājai minimālo platību 

aprēķina, nosakot vismaz 400m2 

vienai sekcijai). 

40% 30% 3 stāvi 

DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJAS 

DzD 5000 m² 

- publiskai apbūvei ar akceptētu 

būvniecības ieceri var pamatot 

mazāku minimālo zemes vienības 

platību; 

- rindu mājai minimālo platību 

aprēķina, nosakot vismaz 400m² 

vienai sekcijai). 

50% 30% 5 stāvi 

PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJAS 

P1 

1ha 

- ārpus ciemu teritorijā 2ha; 
- publiskai apbūvei ar akceptētu 

būvniecības ieceri var pamatot 
mazāku minimālo zemes vienības 
platību; 

- rindu mājai minimālo platību 
aprēķina, nosakot vismaz 400m² 
vienai sekcijai. 

60% (30% 
papildizmantoša

nai) 
20% 5 stāvi 

P2 

- ārpus ciemu teritorijā 2ha; 
- publiskai apbūvei ar akceptētu 

būvniecības ieceri var pamatot 
mazāku minimālo zemes vienības 
platību. 

60% 20% 5 stāvi 

JAUKTA CENTRA APBŪVES TERITORIJAS 

JC1 1ha 

- publiskai apbūvei ar akceptētu 
būvniecības ieceri var pamatot 
mazāku minimālo zemes vienības 
platību; 

- daudzdzīvokļu māju apbūvei 
5000m². 

50% 
(Daudzīvokļu 
māju apbūvei 

(11006) – 40%) 

30% 7 stāvi 

JC2 1ha 

- publiskai apbūvei ar akceptētu 
būvniecības ieceri var pamatot 
mazāku minimālo zemes vienības 
platību; 

- daudzdzīvokļu māju apbūvei 
5000m². 

50% 30% 9 stāvi 

JC3 1ha 

- publiskai apbūvei ar akceptētu 
būvniecības ieceri var pamatot 
mazāku minimālo zemes vienības 
platību; 

- savrupmājām 1000m²; 
- rindu mājas vienai sekcijai 400m² 
- daudzdzīvokļu māju apbūvei 

5000m². 

50% 
(Savrupmāju 

apbūve (11001), 
Rindu māju 

apbūve (11005) 
un Daudzīvokļu 

māju apbūve 
(11006) 

gadījumos 
maksimālais 

30% 5 stāvi 
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Zona 

Minimālā 
zemes 

vienības 
platība 

Atruna 
Maksimālais 

blīvums 

Minimālā 
brīvā 

teritorija 
Maksimālais stāvu skaits 

apbūves 
blīvums – 40%)) 

JC4 1ha 

- publiskai apbūvei ar akceptētu 
būvniecības ieceri var pamatot 
mazāku minimālo zemes vienības 
platību. 

50% 
(40% 

papildizmantoša
nai) 

30% 
5 stāvi (rūpniecības ēkām, 
noliktavām u.tml. būvēm, 
atbilstoši tehn. specifikai) 

RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJAS 

R1 

1ha 

- ārpus ciema teritorijā – 2ha; 
- ar akceptētu būvniecības ieceri var 

pamatot mazāku minimālo zemes 
vienības platību; 

- lauksaimnieciskai ražošanas 
uzņēmumu apbūvei 2ha. 

60% 10% 
3 stāvi  (izņemot tehn. procesa 
nodrošināšanai nepieciešamās 

konstrukcijas) R2 

TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJAS 

TA1 nenosaka  80% nenosaka 5 stāvi 

TA2 nenosaka  nenosaka nenosaka nenosaka 

DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJAS 

DA1 2ha 

 

10% 80% 

2 stāvi (izņemot dekoratīvus 
labiekārtojuma elementus, 

skatu torņus u.tml. 
konstrukcijas. Sporta ēku un 

būvju apbūve (12005) un 
Kultūras iestāžu apbūve 

(12004) pēc funkcionālās 
nepieciešamības) 

DA2 nenosaka  nenosaka nenosaka nenosaka 

MEŽU TERITORIJAS 

M1 2 ha 

- ciemos 5000 m² 2% 
(Viensētu 
apbūvei 
(11004), 

Tūrisma un 
atpūtas iestāžu 

apbūve (12003), 
Sporta ēku un 
būvju apbūve 
(12005) -5%) 

nenosaka 

2 stāvi (izņemot dekoratīvus 
labiekārtojuma elementus, 

skatu torņus u.tml. 
konstrukcijas. Sporta ēku un 
būvju apbūve (12005)  pēc 

funkcionālās nepieciešamības) 

M2 2ha 

 

2% nenosaka 

1 stāvs (izņemot dekoratīvus 
labiekārtojuma elementus, 

skatu torņus u.tml. 
konstrukcijas) 

LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJAS 

L1 

2ha 

 

10% nenosaka 

2 stāvi (Noliktavu apbūve 
(14004), Tirdzniecības vai 

pakalpojumu objektu apbūve 
(12002), Tūrisma un atpūtas 

iestāžu apbūve (12003), Sporta 
ēku un būvju apbūve (12005) 

atbilstoši funkcionālai 
nepieciešamībai un  ievērojot 
prasības attiecībā uz attālumu 

līdz zemes robežai) 

L2 

2 stāvi (Tirdzniecības vai 
pakalpojumu objektu apbūve 
(12002), Tūrisma un atpūtas 

iestāžu apbūve (12003), Sporta 
ēku un būvju apbūve (12005) 

atbilstoši funkcionālai 
nepieciešamībai un  ievērojot 
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Zona 

Minimālā 
zemes 

vienības 
platība 

Atruna 
Maksimālais 

blīvums 

Minimālā 
brīvā 

teritorija 
Maksimālais stāvu skaits 

prasības attiecībā uz attālumu 
līdz zemes robežai) 

ŪDEŅU TERITORIJAS 

Ū nenosaka 
 

nenosaka nenosaka 
peldbūvju augstums – līdz 8 m 

no ūdens līnijas 

TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJAS 

TR1, 
TR2  

nenosaka 

 

nenosaka nenosaka 

2 stāvi (attiecas uz 
papildizmantošanu) 

TR3 
atbilstoši tehnoloģiskajai 

specifikai 

  


