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2.4. Paziņojums par lēmumu pilnveidot lokālplānojumu Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes 

Vēstis” un Mārupes novada domes tīmekļa vietnē www.marupe.lv 
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2.5. Paziņojumi par lokālplānojuma 2.redakcijas publisko apspriešanu un sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis” un Mārupes novada domes tīmekļa vietnē 

www.marupe.lv 
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2.6. Paziņojumi par lokālplānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un 

institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksmi Mārupes novada informatīvajā izdevumā “Mārupes Vēstis” un 

Mārupes novada domes tīmekļa vietnē www.marupe.lv 

 

http://www.marupe.lv/


Lokālplānojumus Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai  

 

  57                                                                                

  



Lokālplānojumus Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai  

 

  58                                                                                

  



Lokālplānojumus Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai  

 

  59                                                                                

 

3. ZIŅOJUMS PAR VĒRĀ ŅEMTAJIEM UN NORAIDĪTAJIEM FIZISKO UN JURIDISKO PERSONU 
PRIEKŠLIKUMIEM UN IEBILDUMIEM 

3.1.  Līdz lokālplānojuma publiskajai apspriešanai saņemtie fizisko un juridisko personu priekšlikumi un 
iebildumi 

 
Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs Priekšlikums 
Atzīme par priekšlikuma ņemšanu 

vērā vai noraidīšanu 

1. Fiziskas personas 

08.01.2015 

Izstrādāt detālplānojumu, lai likvidētu 
projektētās Šteinertu ielas sarkanās 
līnijas posmā no Kabiles ielas līdz 
pilskalnu ielai. Detālplānojuma izstrādi 
paredzam par saviem līdzekļiem. 

Priekšlikums ņemts vērā 

2. Fiziska persona 

10.09.2015 

Izskatīt iespēju samazināt sarkano 
līniju platumu, lai būtu iespējams 
izvietot apbūvi, jo Zemes gabals 
Kurmales iela 86, ar kadastra numuru: 
80760072017 ir šaurs. Jo samazinot 
Kurmales ielas sarkanās līnijas 
platumu, būtu iespēja optimālāk 
izvietot dzīvojamo ēku apbūvi zemes 
gabalā ar adresi: Kurmales iela 86. 

Priekšlikums nav atbalstīts, jo 
Kurmales ielai ir noteikts vienots ielas 
sarkano līniju platums 18 m, kas 
atbilst noteiktajai ielas kategorijai – 
CIV un jebkurš lokāls to 
sašaurinājums apgrūtinās ielas izbūvi, 
t.sk. nepieciešamo 
inženierkomunikāciju izbūvi nākotnē. 
Iela nodrošina nepieciešamo Mārupes 
ciema daļas savienojumu ar Rīgas 
pilsētu 

3. Fiziskas personas 

01.02.2016 

Rast iespēju sarkanās līnijas 
novietojuma maiņai Zeltiņu ielā 84, 
kadastra Nr. 80760031066. 
Iesnieguma pielikumā shēma ar 
sarkanās līnijas vēlamo novietojumu. 

Priekšlikums ņemts vērā 

4. Fiziska persona 

16.02.2016 

1. Veikt Olgas ielas, Mārupē sarkano 
līniju korekcijas: samazināt zemes 
gabalam Olgas ielā 6 nodibināto 
apgrūtinājumu – esošās sarkanās 
līnijas kopējo platumu no 6m līdz 3m; 
pārcelt sarkanās līnijas par 3m tālāk uz 
Olgas ielas centra virzienu; atcelt 
zemes gabalam Olgas ielā 6 noteikto 
apgrūtinājumu – servitūta ceļš 15m 
platumā, 40m garumā 0,06 ha, jo 
Skaņā kalna ielas būvniecība pa zemes 
gabalu Olgas ielā 6 vairs nav paredzēta; 
2. Izskatīt jautājumu par dzīvojamās 
mājas un saimniecības ēkas Olgas ielā 
6 pieņemšanu ekspluatācijā atstājot 
jautājumu par žoga pieņemšanu 
ekspluatācijā līdz sarkano līniju 
korekciju apstiprināšanai.  
Pielikumā dabā izbūvēto būvju un 
teritorijas nožogojuma novietojuma 
plāns; 2013. gada 14. Marta 
iesnieguma kopija. 
 

1. Priekšlikums daļēji ņemts vērā, 
saglabājot esošo situāciju un ielas 
sarkanās līnijas 12 metru platumā. 
Likvidēts iepriekš plānotais 
Skaņākalna ielas turpinājums no Cepļa 
ielas līdz Olgas ielai un tālāk. 
 
2. Jautājums par ēkas un žoga 
nodošanu ekspluatācijā neattiecas uz 
lokālplānojumu. 

5.  Fiziska persona 

25.05.2016 

Kā īpašuma ar kadastra numuru 
80760071001 īpašniece kategoriski 
iebilst pret sarkanu līniju izveidi starp 

Priekšlikums ņemts vērā. 
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īpašumiem ar kadastra numuriem 
80760071027 un 80760071001. 

6.  Juridiska persona 

30.05.2016 

 

Saskaņā ar lokālplānojuma izstrādi 
Mārupē, Zeltiņu ielas rajonā, 
piedāvājam savu redzējumu par ceļa 
novietojumu mūsu īpašumā esošajā 
zemesgabalā Mārupē, Zeltiņu iela 43, 
kad.apz. 80760031646, kurā atbilstoši 
noteikumiem paredzēta individuālo 
dzīvojamo māju apbūve. 
Pielikumā pievienoti 2 konceptuālo 
risinājumu varianti. 

Priekšlikums ņemts vērā, iekļaujot 

lokālplānojumā vienu no 

piedāvātajiem ielas izvietojuma 

variantiem, kā plānotās ielu sarkanās 

līnijas iesniedzēja īpašumā, un kā TIN 

71 teritoriju blakus īpašumā. 

 
 

7. Fiziska persona 

06.06.2016. 

Lūdzu pārskatīt sarkanās līnijas 
atrašanās vietu zemesgabalā Vārpu 
ielā 31 un blakus esošajām mājām. 
Lūgums to pavirzīt vismaz par 5 
metriem, jo pašlaik tā ir nolikta 
pagalmam pa vidu. 

Priekšlikums daļēji ņemts vērā. 
Izvērtējot esošo situāciju un 
nepieciešamību nākotnē izvietot 
inženierkomunikācijas Vārpu ielā, ielas 
sarkanā līnija grozīta par ~3 metriem, 
posmā no Ziedleju ielas līdz Gruntes 
ielai 

8. Fiziskas personas 

21.06.2016. 

Lūdzu atļaut dalīt zemesgabalu Cērpu 
ielā 9, atbilstoši pielikumā 
pievienotajai shēmai, ar jaunu 
piebraucamo ceļu gar Kabiles 38 un 
Pilskalnu 3, paturpinot esošo 
Jaunrožnieku ielu (gar grāvi, tā 10 m 
aizsargjoslā). 
Lūdzu noteikt piebraucamās ielas 10 m 
sarkanās līnijas ar lokālplānojumu. 

Priekšlikums daļēji ņemts vērā. 
Izvērtējot esošo situāciju ar grāvja 
izvietojumu un nepieciešamību 
nākotnē izvietot 
inženierkomunikācijas plānotajā ielā, 
ielas sarkanās līnijas noteiktas 
atbilstoši esošās Jaunrožnieku ielas 
trasējumam. 

9. Fiziska persona 

17.10.2016. 

Lūdzu, pie lokālā plānojuma izstrādes 
Ledaiņu ielā 1 samazināt redzamo 
trijstūra rādiusu uz 3 m. 

Priekšlikums daļēji ņemts vērā, 
samazinot trīs redzamības trijstūrus uz 
5 un 6 m Ledainu ielā, ņemot vērā 
izbūvētos elektroapgādes kabeļus, 
kam jāpaliek ielas sarkano līniju 
robežās. 

10. Fiziska persona 

3.03.2016. 

Lūdzu rast iespēju pie lokālplānojuma 
izstrādes nekustamā īpašuma Vārpu 
ielā 25 (kad. Nr. 80760030055); 
Zieduklēpja ielā 7 (kad. Nr. 
80760031415); Unnes ielā 14  (kad. Nr. 
80760031414) ietilpstošās sarkanās 
līnijas grozīt no 15 m uz 12 m. 

Priekšlikums daļēji ņemts vērā. 
Ir grozītas Vārpu ielas sarkanās līnijas 
par 3 metriem, posmā no Ziedleju ielas 
līdz Gruntes ielai (sašaurinātas līdz ~22 
m) un Zieduklēpja ielas sarkanās līnijas 
posmā no Unnes ielas līdz Lambertu 
ielai sašaurinātas no 15m uz 12 m. 
Unnes ielas sarkanās līnijas posmā uz 
ziemeļiem no Vārpu ielas daļēji 
likvidētas, jo ielas sarkanajās līnijās 
atrodas augstsprieguma elektrolīnijas 
balsts. 
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3.2. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie fizisko un juridisko personu priekšlikumi un iebildumi 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs, 
saņemšanas datums 

Priekšlikums/iebildums 
Atzīme par priekšlikuma ņemšanu vērā 

vai noraidīšanu 

1. 
Reģ. Nr.2-3/39 

Fiziska persona, 
10.01.2017. 

Lūdzu precizēt sarkano līniju koridorus, kas apgrūtināt man piederošo zemes īpašumu ar 
kad. Nr. 80760072202! (Meiju iela 12, Mārupē) 
Piedāvātajā risinājumā sarkano līniju koridoru plānots veidot pilnībā uz mana zemes 
īpašuma rēķina. Lūdzu to mainīt tā, lai teritorija starp sarkanajām līnijām aizņemtu 
vienādu daļu no abiem zemes īpašumiem, ielas asi iezīmējot pa zemesgabalu robežu. 

Ņemts vērā.  
Jāprecizē plānotās sarkanās līnijas 
izvietojums vienādās daļās 
apgrūtinot abus kaimiņu zemes 
gabalus 

2. 
Reģ.Nr.2-3/52 

Fiziska persona, 
12.01.2017. 

Lūdzu precizēt lokālplānojumā noteikto plānoto sarkano līniju, kas atrodas uz zemes 
vienības (kad.nr. 80760030551) (Daibes iela 32A, Mārupē), piebraucamais ceļš, pārvirzot 
sarkano līniju tā, lai pēc iespējas mazāk apgrūtinātu minēto zemes vienību un tuvāk 
esošajam servitūtam. 

Ņemts vērā.  
Jāprecizē plānotās sarkanās līnijas 
izvietojums, ņemot vērā esošā 
servitūta robežu un esošo 
inženierkomunikāciju izvietojumu 

3. 
Reģ.Nr.2-3/79 

Fiziska persona, 
19.01.2017. 

Lūdzu rast iespēju noteikt sarkano līniju jaunveidojamajā Lokālplānā (pašlaik ieprojektēti 
12 m) 11 m jaunveidojamajai ielai, piebraukšanai Cērpu 9 atdalāmajam gabalam, caur 
manu zemi Kabiles 38, analogi ka jau ir esošajai Jaunrožnieku ielai.  

Ņemts vērā.  
Jāprecizē plānotās sarkanās līnijas 
izvietojums, ņemot vērā esošās 
Jaunrožnieku ielas platumu un 
trasējumu. 

4. 
Reģ.Nr.2-3/99 

Fiziskas personas, 
24.01.2017. 

[…Nekustamā īpašuma Zieduklēpju iela 11B īpašnieki kategoriski nepiekrīt jauno sarkano 
līniju noteikšanai Zieduklēpju ielā starp Vārpu un Unnas ielām. Norādīts, ka īpašuma 
iegādes brīdī un tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas laikā nekustamais īpašums 
nav bijis apgrūtināts ar sarkanajām līnijām, līdz ar to iecerētā būvniecība atbilst teritorijas 
plānojuma nosacījumiem…]   
No Lokālplānojuma projekta sarkano līniju precizēšanai Mārupes un Tīraines ciemos 
redzams, ka Zieduklēpju ielā ir noteiktas jaunas sarkanās līnijas, kuras aizņem mums 
piederošo zemi Zieduklēpju ielā 11 B, Mārupe. Tā rezultātā sarkanajās līnijās iekļauts 
iekšpagalms un fasādes žogs un tās aizņem aptuveni 132 m2 no mūsu zemes. Bez tam 
sarkanās līnijas faktiski robežojas ar plānojamo jaunbūvi, t.i. izvietotas 3 m attālumā no 
ēkas, tādējādi neievērojot būvnormatīvos noteikto minimālo attālumu. Tas nozīmē, ka 
būvniecības veikšana pēc saskaņota projekta nav iespējama. 
[..norādot uz normatīvi aktu regulējumu par tiesību aprobežojumu sarkano līniju 
teritorijā, īpašnieki norāda, …] Konkrētajā gadījumā īpašuma tiesību aprobežojums ir 
nesamērīgs, jo tas aizskar mūsu īpašuma tiesības un tiesības rīkoties ar zemi, tai skaitā 
apbūvēt to saskaņā ar 2016.gada 31.oktobrī akceptēto būvprojektu Nr.11520. 
Ievērojot minēto, kategoriski iebilstam pret sarkano līniju izvietojumu mūsu zemē. 

Ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju ar plānoto 
juridisko piekļuvi no Gruntes ielas, 
nenosakot sarkanās līnijas esošā 
servitūta ceļa vietā. 
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Lūdzam koriģēt Lokālplānojuma projektu un precizēt sarkano līniju izvietošanu 
Zieduklēpju ielā, neiekļaujot mums piederošu zemi Zieduklēpju ielā 11 B, Mārupe, ielu 
sarkanajā līnijās un ņemot vērā 2016.gada 31.oktobrī akceptēto būvprojektu Nr.11520. 
[..pielikumā pievienots apliecinājums par ceļa servitūta reģistrēšanu…] 

5. 
Reģ.Nr. 2-3/37 

Fiziskas personas, 
09.01.2017. 

[…Nekustamā īpašuma Cepļu iela 11 (kadastra Nr.80760070463) īpašnieks kategoriski 
nepiekrīt sarkano līniju izmaiņām zemes gabalā, kas robežojas ar viņa īpašumu -  kadastra 
nr. 80760070395 un īpašumos ar kadastra nr. 80760070339, 80760070462 un 
80760070459….] 
Uzskatām, ka attiecībā uz augstākminētajiem zemes gabaliem šīs izmaiņas būtiski 
pasliktina tuvākās apkārtnes vides kvalitāti un būtiski apgrūtina inženierkomunikāciju 
izmantošanu un meliorācijas infrastruktūras kopšanu. Šīs izmaiņas ir pretrunā Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma 2.pantā noteiktajam šī likuma mērķim “panākt, ka ilgtspējīgi, 
efektīvi un racionāli izmantot teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un līdzsvaroti 
attīstīt ekonomiku”. 
Šāds priekšlikums grauj tiesisko stabilitāti, jo kā robežzemes īpašniekiem mums ir 
nepieciešama tiesiskā stabilitāte attiecīgās teritorijas izmantošanā ilgākā laika posmā. 
Kā robežzemes īpašniekiem mums ir būtiski zināt iemeslus, kas nosaka šādu izmaiņu 
ierosināšanu, kas ir pretēji teritorijas attīstības likumā noteiktajiem pamatprincipiem. 
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 10.pantu, 
saistībā ar augstāk minētiem sarkano līniju izmaiņām robežzemei gabalam ar kadastra nr. 
80760070395 un zemes gabalam ar kadastra nr. 80760070339, 80760070462 un 
80760070459 lūdzam izsniegt: 

1. Dokumentu uz kura pamata tiek ierosinātas sarkanās līnijas izmaiņa augstāk 

minētajos zemes gabalos, norādot iesniedzēja vārdu un uzvārdu; 

2. Amatpersonas vārdus un uzvārdus un amatus, kuras pieņēma lēmumu par 

iepriekšminēto izmaiņu iekļaušanu lokālplānojumā; 

3. sniegt pamatotu skaidrojumu par izmaiņām sarkanajās līnijās augstāk minētajos 

zemes gabalos; 

4. Sniegt likuma kārtā pamatotu par zemes gabala ar kadastra nr. 80760070395 

nožogojuma atrašanos uz sarkanās līnijas sākot ar 2011.gada 1.decembri, pārkāpjot 

spēkā esošo lokālplānojuma sarkanās līnijas. 

Daļēji ņemts vērā.  
Tiek atbalstīts iebildums attiecībā uz  
zemes vienībām 80760070462 un 
80760070459, saglabājot esošo 
situāciju Cepļa ielā, neparedzot ielas 
sarkano līniju sašaurinājumu. 
Pamatojums: izmaiņu priekšlikums 
tika virzīts no Darba grupas, taču tas 
nebija balstīts uz konkrētiek 
īpašnieku iesniegumiem par 
nepieciešamību sašaurināt sarkano 
līniju platumu. Saņemot īpašnieka 
iebildumu, tas tiek atbalstīts 
attiecībā uz sarkano līniju platuma 
saglabāšanu Cepļu ielā. 
 
Attiecībā uz zemes vienībām 
Nr.80760070395 un 80760070339, 
iebildums netiek atbalstīts. 
Pamatojums: plānotais Skaņā kalna 
ielas posms no Cepļu ielas līdz Olgas 
ielai tiek likvidēts, kā paredzēts 
lokālplānojuma projektā, ņemot vērā 
ka konkrētā posmā nesamērīgi tiek 
apgrūtināti divi nekustamie īpašumi, 
vienlaikus šis ielas posms 
nenodrošina piekļuvi nevienam 
īpašumam, kam tā jau netiktu 
nodrošināta no Cepļu ielas vai Olgas 
ielas. Pie tam, par šī posma 
likvidēšanu saņemts priekšlikums 
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uzsākot lokālplānojuma izstrādi un 
tas atzīts par pamatotu.  
 
Pieprasījums par dokumentācijas 
izsniegšanu nav tieši attiecināms uz 
lokālplānojuma risinājumiem, tiks 
risināts sarakstē ar iesniedzēju.  

6. 
Reģ.Nr.2-3/124 
Fiziska persona, 

30.01.2017. 

Iepazīstoties ar lokālplānojuma projektu secināju, ka manam īpašumam “Mežkalni”, 
Mārupes novads, ir mainītas sarkanās līnijas, palielinot apgrūtinājumu teritoriju. 
[…norādīts, ka spēkā esošas sarkanās līnijas noteiktas ar detālplānojumu, kura izstrādes 
gaitā tika sākotnēji paredzēts veidot divus pieslēgumus, taču tika noraidīts un izveidots 
apgriešanās laukums, jo pieslēgums neatbilda prasībām par pieslēgumiem pie valsts 
autoceļa…]  
Ņemot vērā augstāk minēto, man ir iebildumi pret teritoriju sarkanajās līnijās, kas skar 
manu īpašumu. 
Mans priekšlikums ir atstāt a/m apgriešanās laukumu, jo tas jau ir izbūvēts un tā 
likvidēšanai būtu nepieciešamas papildus izmaksas. Tomēr, ja ir nepieciešams veidot vēl 
vienu savienojumu ar ceļu V22, tad sarkanās līnijas veidot 8 m platumā, ar prioritāti 
gājējiem un velobraucējiem. 

Ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju Mežkalnu 
ielā, saglabājot esošo apgriešanās 
laukumu, bet papildus paredzēt 
jaunas sarkanās līnijas gājēju un 
velobraucēju vajadzībām 8 m 
platumā no Mežkalnu ielas gala līdz 
Bašēnu ceļam. 

7. 
Reģ.Nr.2-3/121 
Fiziska persona, 

30.01.2017. 

Iepazīstoties ar Mārupes novada Lokālplānojuma projektu redzu, ka manam īpašumam 
Meldriņu ielā 25, Mārupē tiktu paplašinātas sarkanās līnijas Meldriņu ielai (no 18 metriem 
līdz 21 metram), turklāt viss paplašinājums būtu uz to Meldriņu ielas pusi, kur atrodas 
mans īpašums. 
Kā pamatojums šādam ierosinājumam publiskās apspriešanas sanāksmē 2017.gada 
9.janvārī tika minēts augstspiediena gāzes vads, kas šobrīd atrodas 50 cm aiz esošās 
sarkanās līnijas. “Labās prakses” nolūkā esot ierosinājums to paplašināt. 
Vēlos norādīt, ka jau tagad minētais gāzes vads īpašumu Zemesgrāmatās ir uzrādīts kā 
apgrūtinājums, kas nozīmē ja Latvijas Gāzei būtu nepieciešams nodrošināt piekļuvi, jau 
tagad manos pienākumos ir to darīt. Sarkano līniju pārbīdīšana šajā situācijā neko 
nemaina un neuzlabo. 
[…iesniegumā, īpašniece norāda uz iespējamām juridiskajām sekām, kas rastos sarkano 
līniju pārcelšanas gadījumā, kā arī norāda uz iespējamiem zaudējumiem…] 
Kad cēla šo māju, projekts tika saskaņots un ir likumīgs, tāpēc nesaprotu, kāpēc “labās 
prakses” nolūkos uz mana un manas ģimenes rēķina tiek labotas iepriekš pieļautās kļūdas. 
Uzskatu, ka piedāvātais risinājums ir nesamērīgs un negodīgs, uz ko arī norādīja Mārupes 
novada priekšsēdētāja Bojāra kungs sapulcē 9.janvarī, tāpēc ierosinu atstāt sarkanās 
līnijas Meldriņu iela esošajās robežās. 

Ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju Meldriņu 
ielā, neparedzot sarkano līniju 
paplašinājumu. 
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8. 
Reģ.Nr.2-3/92 

Fiziska persona, 
23.01.2017. 

[….iesniegumā īpašniece atsaucas uz 2008.gadā izstrādāto detālplānojumu 
nekustamajam īpašumam “Rudzrogas”, ar kuru noteiktas sarkanās līnijas Rudzrogu un 
Dzelzceļa ielām, un saskaņā ar kuru Dzelzceļa ielas brauktuves novietojums būtu bijis 
jāparedz tuvāk dzelzceļam, taču pie ielas izbūves īpašnieki piekrituši esošam novietojuma 
pie nosacījuma, ka tiek saglabātas sarkanās līnijas pēc detālplānojumā noteiktā. Tāpat 
norādīts, ka skaņas barjeras izveidi īpašnieki uzņēmušies paši, stādot egles….] 
Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanas lokālplānojuma 
1.redakcija paredz būtiski mainīt sarkanās līnijas visā nekustamā īpašuma teritorijā, kas 
neatbilst 2008.gada apstiprinātajam detālplānojumam Rudzrogas ar kadastra Nr. 8076-
007-0046. 
Tā rezultātā: 
1. skaņas barjera ir iekļauta sarkanajās līnijās un jebkurā brīdī var tikt iznīcināta. Man visa 

nekustamā īpašuma vērtība būtiski samazināsies, kā arī pasliktināsies dzīves apstākļi. 

2. īpašuma lietderīgā zeme tiek ekstremāli samazināta. 

3. šobrīd tā ir audzētavas teritorija, kur sastādīti daudzgadīgie augi, izveidot apkopšanas 

un apūdeņošanas plānojums daudziem gadiem uz priekšu, ņemot vērā 

Detālplānojumā noteiktās robežas, pārkārtošana prasīs ļoti lielus darbaspēka 

ieguldījumus un katra pārstādīšana apstādina auga augšanu vismaz uz 2 gadiem. Tātad 

te ir runa par peļņas zaudējumu un darbaspēka ieguldījumiem. 

4. Tiek pārkāpta servitūta apjoma vienošanās. 

 

[…Tālāk iesniegumā tiek norādīts uz apstākļiem, kādēļ uzskatāms par pamatotāku 
risinājumu izvēlēties ielas labiekārtojuma īstenošanu izmantojot brīvo teritoriju 
dzelzceļa pusē, pamatojot to arī ar samērīguma principu, radot zaudējumus 
privātpersonai…] 

Šajā situācijā ir iespējami sekojoši risinājumi: 
1. variants. Neatļaut mainīt jebkādas sarkanās līnijas, kas nav paredzētas 2008.gada 

detālplānojumā Rudzrogas. 

2. variants. Pie nosacījuma, ja es dotu atļauju paplašināt ceļa servitūtu un dotu atļauju 

sarkanās līnijas pārcelt, tiktu sastādīts kompensācijas plāns, kas noteiktu, samaksu par 

katru kvadrātmetru, kas ir ārpus esošajām sarkanajām līnijām, nosakot tirgus vērtību. 

Ja tiek piedāvāta tirgus vērtība, kas neatbilst manam subjektīvam uzskatam, šāda 

vienošanās nav iespējama. Uzskatu, ka šobrīd tirgus vērtība katram kvadrātmetram ir 

20 eur. 

Ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju Dzelzceļa un 
Rudzrogu ielās, ielu sarkanās līnijas 
nepaplašinot. Pamatojums: dzelzceļa 
pārbrauktuves novietojuma dēļ un 
rēķinoties ar nepieciešamību 
nodrošināt meliorācijas sistēmas 
efektīvu funkcionēšanu, ir stipri  
apgrūtināta iespēja veikt krustojuma 
pārbūvi, veidojot to par drošu 
augstākas kategorijas ielu 
krustojumu.  
 
Saistīti ar šim izmaiņām, 
lokālplānojuma redakcijā jāpārskata 
saistīto ielu kategorijas – samazināt 
kategoriju Rudzrogu, Dravnieku, 
Beržu ielām, izvērtēt iespējamo 
augstākas kategorijas savienojumu 
Kurmales ielai pa Ūdru ielu. 
 
Pārplānot sabiedriskā transporta 
maršrutus – no Dravnieku ielas uz 
Ventas ielu. 
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3. variants. Pie nosacījuma, ja es dotu atļauju paplašināt ceļu servitūtu un dotu atļauju 

sarkanās līnijas pārcelt, tiktu sastādīts kompensācijas plāns, kas noteiktu vietā piešķirt 

vienu apbūves gabalu ar līdzvērtīgu teritoriju. Ja tiek piedāvāts apbūves gabals, kas 

neatbilst manam subjektīvam uzskatam, šāda vienošanās nav iespējama. 

4. variants. Pie nosacījuma, ja es dotu atļauju paplašināt ceļu servitūtu un dotu atļauju 

sarkanās līnijas pārcelt, pašvaldība atsavinātu Dzelzceļa ielu ieskaitot visas sarkanās 

līnijas, nosakot par katru atsavināto kvadrātmetru tirgus vērtību, ko uzskatu, ka tā ir 

20 eur. 

9. 
Reģ.Nr.2-3/88 

Fiziska persona, 
23.01.2017. 

Esmu kategoriski pret sarkano līniju pārvietošanu. 
Manā zemesgabalā jau paveikti labiekārtošanas darbi, t.sk. pārkārtots novadgrāvis, 
izveidots dekoratīvs dīķis un ir lielie stādi. 
Laipni lūdzu nemainīt sarkano līniju esošu vietu (īpašums Rudzrogu 7, Mārupe, 
80760072032).  
[…iesnieguma pielikumā pievienota novadgrāvja pārkārtošanas tehniskā projekta 
dokumentācija un saskaņojumi…]  

Ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju Rudzrogu 
ielā, ielu sarkanās līnijas 
nepaplašinot. 
 

10. 
Reģ.Nr.2-3/93 

Fiziskas personas, 
23.01.2017. 

Kategoriski iebilstu plānotajām izmaiņām attiecībā uz manā nekustamā īpašumā 
nodibināto ceļa servitūtu Rudzrogu ielā un ar to saistītajām izmaiņām, kas attiecas uz 
sarkanajām līnijām un ceļa platumu, kas paredzētas Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla 
un sarkano līniju precizēšanas lokālplānojumā 1.redakcijā, bet neatbilst 2008.gada 
apstiprinātajam detālplānojumam Rudzrogas Kadastra Nr.: 8076-007-0046. 
[…iesniegumā norādīts, ka detālplānojums ticis izstrādāts un saskaņots kā kompromisa 
risinājums, uzsverot, ka Rudzrogu iela veidota kā piekļuves ceļš atsevišķiem īpašumiem, 
bet caurbraukšana saskaņota tikai ar nosacījumu to nepaplašināt, uzsverot skaņas 
barjeras izveidi pašu spēkiem un nepieciešamību saglabāt novadgrāvi kā atklātu 
meliorācijas sistēmas elementu, lai pasargātu teritoriju no applūšanas…]  
Šobrīd sarkanā līnija iet pa novadgrāvja visu daļu un jebkāda darbība ir stingri 
saskaņojama ar grāvja otras puses īpašniekiem, tas ir nekustamā īpašuma īpašniekiem, 
bet sarkanās līnijas pārcelšana un nodošana komunikāciju ierīkotāju pārziņa nākotnē rada 
iespējamu nekustamā īpašuma apdraudējumu, iespējamu dažādu nekompetenču dēļ. Jo 
arī šis projekts pierāda to, ka tā izstrādātāji nav informēti par reālo situāciju, uz vietas nav 
bijuši un nav individuālas pieejas. 
Es kā nekustamā īpašuma īpašnieks nevēlos atteikties no savām tiesībām par šo teritorijas 
daļu kontrolēt arī ierīkojot komunikācijas. Un uzskatu par pienākumu saglabāt savas 
tiesības tajā apjomā, kādas man ir šobrīd. 
Kategoriski iebilstu jebkādām izmaiņām attiecībā uz sarkanajām līnijām Rudzrogu ielā, 
jebkādu Rudzrogu ielas servitūtu paplašinājumu. 

Ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju Rudzrogu 
ielā, ielu sarkanās līnijas 
nepaplašinot. 
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Uzstāju, ka ceļa servitūts ir saglabājams tikai tādā formā un apjomā kā to paredz 
detālplānojums, ko uzskatu ne vien par dokumentu ar likuma spēku, bet arī rakstisku 
vienošanos par servitūta formu un apjomu. 

11. 
Reģ.Nr.2-3/127 
Fiziska persona, 

30.01.2017. 

Informēju, ka lokālplānojumā izstrādātajiem sarkano plānoto līniju grozījumiem, kas 
attiecas uz nekustamo īpašumu Rudzrogu ielu 8, kad.Nr. 80760080084, nepiekrītu. 
[iesniedzējs norāda uz to, ka līdz detālplānojuma izstrādei 2004.gadā, īpašums nav bijis 
apgrūtināts ar sarkanajām līnijām…] 
2004.gadā, kad tika veikts detālplānojums zemesgabalam “Ledaiņi”, iepazīstoties ar 
detālplānojumu, tur izteiktajiem priekšlikumiem nepiekritu, jo tas bija izstrādāts nepilnīgi 
un neatbilstoši faktiskajai situācijai – detālplānojumā bija nepareizas īpašuma robežas un 
nebija iezīmēta esoša ēka. 
Šobrīd, iepazīstoties ar lokālplānojuma priekšlikumiem, konstatēju, ka mani jau 
2004.gadā izteiktie iebildumi nav ņemti vērā. 
Priekšlikums: Ņemot vērā, ka ciemats attīstās un nepieciešama ceļu labiekārtošana, varu 
izskatīt priekšlikumu, ka sarkanā līnija īpašumam tiek noteikta pa esošā žoga līniju. 

Daļēji ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju Rudzrogu 
ielā, ielu sarkanās līnijas 
nepaplašinot. 
Priekšlikums par sarkanās līnijas 
noteikšanu pa esošā žoga līniju 
netiek atbalstīts, jo tas sašaurinātu 
jau šobrīd noteikto sarkano līniju 
platumu. 
 

12. 
Reģ.Nr.2-3/128 
Fiziska persona, 

30.01.2017. 

Par Rudzrogu ielas izbūvi: 
Sakarā ar šīs ielas vēsturisko šaurumu, kategoriski neatbalstu šīs ielas izbūvi kā maģistrālo 
ielu, jo to nepieļauj ielas platums un problemātiskais pieslēgums Dzelzceļa ielai. 
Tāpat, lūdzu, vēlamies šajā ielā dzīvojamo zonu ar ātruma ierobežojumu 20 km/h, kā tas 
ir daudzās līdzīgās Mārupes ielās un vēl ļoti nepieciešams būtu guļošais policists pie 
Marijas ielas. 

Daļēji ņemts vērā.  
Saglabāt esošo situāciju Rudzrogu 
ielā, ielu sarkanās līnijas 
nepaplašinot. 
 
Jautājums par ātruma ierobežošanu 
risināms ārpus lokālplānojuma, 
veicot ielas būvprojekta izstrādi. 
Risinājums nav iespējams pie ceļa 
grants seguma, kā arī jāņem vērā, ka 
lokālplānojums paredz, ka 
ierobežojumi pieļaujami tikai uz DIV, 
EV un EVI kategorijas ielām. 
 

13. 
Reģ.Nr.2-3/36 

Fiziska persona, 
09.01.2017. 

[…īpašniece iesniegumā norāda uz lokālplānojuma 1.redakcijā paredzēto risinājumu 
Atvaru ielas posma sašaurinājumam un vērš uzmanību uz faktisko žogu izbūves līniju 
Atvaru ielas daļā starp Spulgu ielu un Rožkalnu ielu (~9m), kas atbilst lokālplānojumā 
paredzētaās E VI kategorijas ielas platumam…] 
Lūdzu izdarīt izmaiņas sarkanās līnijas novietojumā, no meliorācijas grāvja līdz Vecozolu 
ielai īpašumiem Vecozolu ielā 4 un Atvaru ielā 11, nosakot tās identiski de facto 

Ņemts vērā.  
Jāprecizē, ņemot vērā esošās 
komunikācijas šajā ielas posmā un 
izstrādāto būvprojektu, kā arī 
kontekstā ar esošo un plānoto  
inženiertīklu izvietojumu visas ielas 
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iedibinātajām žoga līnijām citos īpašumos Atvaru ielā, proti sašaurināt tās no plānotajiem 
6,9 m uz 4,5 m. 
Izdarot šādas izmaiņas, Atvaru ielas posms pilnībā atbilstu E V vai E VI kategorijas ielas 
platumam, kur noteikts, ka starp ielu sarkanajām līnijām ir ne mazāk kā 9 m vai arī 12 m. 
Tādējādi, tā pilnībā atbilstu METRUM izstrādātajam E V kategorijas ielu šķērsprofilam, jo 
Atvaru ielas platums šajā posmā paliktu 13,4 m. 

garumā, sarkano līniju platumu 
paredzot 13,1 m. Precīzs platums 
nosakāms ņemot vērā minimāli 
nepieciešamo attālumu no 
projektētās brauktuves malas līdz 
iespējamai žoga līnijai. 
 

14. 
Reģ.Nr.2-3/76 

Fiziska persona, 
19.01.2017. 

[…īpašnieks iesniegumā norāda uz lokālplānojuma 1.redakcijā paredzēto risinājumu 
Atvaru ielas posma sašaurinājumam un vērš uzmanību uz faktisko žogu izbūves līniju 
Atvaru ielas daļā starp Spulgu ielu un Rožkalnu ielu (~9m), kas atbilst lokālplānojumā 
paredzētaās E VI kategorijas ielas platumam…] 
Lūdzu izdarīt izmaiņas sarkanās līnijas novietojumā, no meliorācijas grāvja līdz Vecozolu 
ielai īpašumiem Vecozolu ielā 4 un Atvaru ielā 11, nosakot tās identiski de facto 
iedibinātajām žoga līnijām citos īpašumos Atvaru ielā, proti sašaurināt tās no plānotajiem 
6,9 m uz 4,5 m. 
Izdarot šādas izmaiņas, Atvaru ielas posms pilnībā atbilstu E V vai E VI kategorijas ielas 
platumam, kur noteikts, ka starp ielu sarkanajām līnijām ir ne mazāk kā 9 m vai arī 12 m. 
Tādējādi, tā pilnībā atbilstu METRUM izstrādātajam E V kategorijas ielu šķērsprofilam, jo 
Atvaru ielas platums šajā posmā paliktu 13,4 m. 

Ņemts vērā.  
Jāprecizē, ņemot vērā esošās 
komunikācijas šajā ielas posmā un 
izstrādāto būvprojektu, kā arī 
kontekstā ar esošo un plānoto  
inženiertīklu izvietojumu visas ielas 
garumā, sarkano līniju platumu 
paredzot 13,1 m. Precīzs platums 
nosakāms ņemot vērā minimāli 
nepieciešamo attālumu no 
projektētās brauktuves malas līdz 
iespējamai žoga līnijai. 
 
 

15. 
Reģ.Nr.2-3/108 
Fiziska persona, 

26.01.2017. 

[…Nekustamais īpašuma “Vanderes” īpašnieks norāda uz situāciju attiecībā uz īpašuma 
novietojumu Bieriņu purvā, Mārupes ciema teritorijā, un īpašuma apgrūtinājumiem 
īpašuma iegūšanas brīdī. Norādīts, ka 2011.gada 23.novembrī, reģistrējot būves 
zemesgrāmatā ir dzēsts ceļa servitūts, līdz ar to šobrīd īpašumam nav citu apgrūtinājumu 
kā vien ūdensnotekas aizsargjosla. Iesniegumā tiek norādīts uz normatīvo regulējumu, 
kas attiecas uz sarkano līniju noteikšanu, uzsverot, ka lai noteiktu sarkano līniju ir jābūt 
esošai ielai vai tai jābūt projektētas ielas statusam. Īpašnieks uzskata, ka ne juridiski, ne 
faktiski viņa īpašuma teritorijā nav tādas inženierbūves kā autoceļš. Īpašnieks norāda uz 
faktisko situāciju Biriņu purva teritorijā, kur visu sedz kūdras slānis un nav tikusi veikta 
teritorijas rekultivācija, kā arī norāda ka viņa rīcībā nav informācijas, ka viņa īpašuma 
teritorijā būtu ticis projektēts autoceļš. Papildus tiek norādīts, ka zemes ierīcības projektā 
ceļš nav izdalīts kā atsevišķa zemes vienība, un informēts par 2011.gadā notikušo 
civiltiesisku strīdu starp “Vanderes” īpašnieku un nekustamā īpašuma “Miķelīši” 
īpašnieku par piebraucamo ceļu, t.i. ceļa servitūtu, kurā pašvaldība nav iesaistījusies.  

Priekšlikums daļēji ņemts vērā, 
saglabājot ar teritorijas plānojumu 
projektētā situāciju, nosakot faktiski 
izbūvētam, vēsturiskajam servitūta 
ceļam, juridiski saistošas sarkanās 
līnijas, bet   negrozot teritorijas 
plānojumā noteikto projektēto  ielas 
sarkano līniju platumu un 
izvietojumu. Atbilstoši iesniedzēja 
ierosinājumam, sarkano līniju 
novietojuma izmaiņas iespējams 
precizēt teritorijas attīstības gaitā, 
situācijā, kad Bieriņu purva jaukta 
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Īpašnieks arī norāda, ka lai precizētu informāciju par ceļa neesamību savā  īpašuma, viņš 
ir vērsies pašvaldībā, taču nav saņēmis atbildes uz viņu interesējošiem jautājumiem, tādēļ 
iesniegumā sniedz viedokli par sarkano līniju lokālplānojumā paredzēto risinājumu. 
Iesniedzējs uzskata, ka nodrošinot novada tālāku attīstību nav pieļaujams viņa tiesību un 
interešu aizskārums…]    
Kā jau iepriekš norādīju, nekustamais īpašums “Vanderes” atrodas Bieriņu purva 
teritorijā, kas atbilstoši spēkā esošajam teritorijas plānojumam ir jaukta centra apbūve. 
Bieriņu purvs šobrīd ir vienots objekts, kura attīstībai ir nepieciešams veikt teritorijas 
rekultivāciju, nodrošinot vienotu hidrotehnisko risinājumu. Minētie jautājumi ir saistīti arī 
ar iespējamo ceļu tīklu, jo šobrīd visas braukšanai izmantojamās teritorijas, t.sk. manis 
izmantotais ceļa servitūts, ir ar kūdras pamatni, kas ceļam (ielai) nav pieļaujams. Tādējādi, 
izvērtējot ceļa tīklu Bieriņu purva teritorijā un attiecīgi nosakot sarkanās līnijas, tas būtu 
darāms ar vienotu pieeju. 
Līdz ar to varētu tikt izskatīts jautājums par to, ka pašvaldībai vēlamais ceļš cauri manam 
īpašumam, tiktu noteikts kā plānotais ceļš, kura izvietojums un parametri tiktu precizēti 
attīstības gaitā. Manuprāt šāda pieeja būtu ļoti saprātīga, īpaši ņemot vērā “Teritorijas 
attīstības plānošanas likuma” 3.pantā noteikto teritorijas plānošanas principu: 
“nepārtrauktības princips – teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski, 
uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, vajadzības un 
iespējamos risinājumus”. 

centra teritorijai tiek izstrādāts 
vienots attīstības redzējums – 
attiecīgi izstrādājot lokālplānojumu 
vai detālplānojumu pietiekami plašai 
teritorijai, kuras ietvaros iespējams 
pamatoti projektēt ceļu tīkla 
izmaiņas.   
Pamatojums: Plānotā iela (tai skaitā 
īpašuma “Vanderes” teritorijā) ir daļa 
no Mārupes ciema ielu tīkla 
pamatstruktūras, kur tā veido 
plānotās intensīvas apbūves 
teritorijas savienojumu ar Zeltiņu 
ielu, Lielo ielu un autoceļu P-132. 
Apkārtējā teritorija noteikta kā 
“Jaukta centru apbūves teritorija”, 
tajā paredzēta intensīva apbūve, 
transporta plūsma un komunikāciju 
nodrošinājums. Nav pieļaujams 
izslēgt no vienotās ceļu struktūras 
atsevišķu posmu viena īpašuma 
teritorijā, jo tas būs nepieciešams 
teritorijas attīstībai nākotnē. Ceļš 
īpašuma “Vanderes” teritorijā, jau ar 
teritorijas plānojumu noteikts kā 
projektējamā iela – autotransporta 
teritorija, kā arī tā robežās noteiktas 
projektētās sarkanās līnijas. 
Atbilstoši Labiekārtošanas plāna 
projektā paredzētajam, iela 
veidojama kā zaļais koridors. 
 

16. Reģ.Nr.2-3/81 […Iesniegumu parakstījuši 11 Olgas ielas iedzīvotāji. Precizējams paskaidrojuma raksts 
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Fiziskas personas, 
19.01.2017. 

Iesniegumā tiek uzsvērts, ka lokālplānojumā nepamatoti formulēts meērķis “saglabāt 
Olgas ielu kā caurbraucamu”, pamatojot ar to, ka šāds status ielai nekad nav bijis noteikts. 
Tāpat norādīts, ka Olgas ielas iedzīvotāji iz vairākkārt iebilduši par grāvja šķērsojuma izbīvi 
Olgas ielā, kā arī lūguši izslēgt no teritorijas plānojuma Olgas ielas savienošanu ar Māliņu 
ielu un sašaurināt ielas sarkanās līnijas. Īpašnieki uzskata, ka iela, kas atrodas privātā 
īpašumā nekad nebūs maģistrālas nozīmes iela, tādēļ sarkanās līnijas nosakāmas pa 
esošajām žogu līnijām, lai neradītu īpašniekiem problēmas nākotnē. Iedzīvotāji 
iesniegumā norāda, ka pārbrauktuves pār grāvi izveidošana radīs zaudējumus 
nekustamajiem īpašumiem un neatbilsts sabiedriskai vajadzībām, jo katrs īpašnieks var 
brīvi piekļūt pie sava īpašuma…] 
Kategoriski iebilstam pret lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un 
sarkano līniju precizēšanai daļā, kas attiecas uz Olgas ielas pagarināšanu, sarkano līniju 
paplašināšanu un ielas posma (pārbrauktuves pāri grāvim) izveidošanu. 
Tāpat paziņojam, ka nedosim savu piekrišanu jebkādu būvdarbu veikšanai uz mums 
piederošiem zemes gabaliem. 
Pamatojoties uz norādīto, lūdzam: 
1. izslēgt no sagatavotā atzinuma tekstu par Olgas ielas pagarināšanu, jauna ielas posma 

izveidi, pārbrauktuves (caurtekas) izbūvi uz Olgas ielas, lai nepieļautu Olgas ielas 

savienošanu ar Māliņu ielu. 

2. noteikt Olgas ielas sarkanās līnijas tur, kur jau daudzus gadus atrodas žogi. 

3. veikt sarkano līniju precizēšanu pie īpašuma Olgas iela 6, kas ļautu sakārtot īpašuma 

tiesību reģistrēšanu. 

Saglabāt esošo situāciju, negrozot 
spēkā esošo ielas sarkano līniju 
platumu un izvietojumu Olgas ielai.  
Lokālplānojums risina tikai sarkano 
līniju novietojumu, nosakot 
perspektīvo ielu struktūru, bet 
nerisina šīs teritorijas izbūvi un/vai 
labiekārtošanu. 
Paskaidrojuma rakstā precizējama 
informācija attiecībā uz izmaiņām, 
kas tiek veiktas ar lokālplānojumu. 

17. 
Reģ.Nr.2-3/89 

Fiziska persona, 
23.01.2017. 

Pilnībā noraidu patvaļīgi un nepamatoti ierosināto sarkano līniju pārvirzīšanas projektu 
Dārznieku ielā un Druvas ielā, jo tas būtiski ierobežo mana īpašuma lietošanas tiesības, 
kas nostiprinātas Satversmē un normatīvajos aktos, radot neiespējamu attiecīgā zemes 
gabala Dārznieku ielā 5 funkcionālu izmantošanu, kāds tas bija akceptēts ēkas celtniecības 
stadijā Mārupes novada Būvvaldē. Minētā lokālplānojuma iecere radīs ievērojamu 
īpašuma tirgus vērtības zudumu, kā arī neļaus izmantot zemesgabalu citu būvju 
būvniecībai, kā bija iecerēts, tādējādi nevarēs īpašumā esošā zemes gabalu izmantot 
lietderīgākajā veidā. Tāpat iecere radīs apgrūtinošu zemesgabala funkcionālu 
izmantošanu piekļuves ziņā īpašumam, kā arī radīs zaudējumus citos ar īpašuma lietošanu 
saistītos aspektos. 
[…īpašnieks norāda uz viņaprāt maldinoši sniegtu informāciju attiecībā uz lokālplānojumā 
ietvertajiem risinājumiem, kas aprakstīti paziņojumā par lokālplānojuma 1.redakcijas 
nodošanu publiskajai apspriešanai, kā arī min, ka ar lokālplānojumu tiek nepamatoti 
uzlikti ierobežojumi, kas var novest pie tiesvedībām un pieprasījumiem pašvaldībai 
atsavināt zemi, kas ierobežojumu rezultātā kļūst neizmantojama. Īpašnieks norāda uz 

Izskatīts. 
Lokālplānojuma risinājumi neparedz 
grozīt spēkā esošo ielas sarkano līniju 
platumu un izvietojumu, līdz ar to 
iebildumi nav tieši attiecināmi uz 
sagatavoto lokālplānojuma 
redakciju. 
Druvas un Dārznieku ielām 
lokālplānojumā ir noteikta – E 
kategorija, kas ir zemākā iespējamā 
ielu kategoriju grupa. 
Var tikt atsevišķi vērtēta Dārznieku 
ielas saglabāšanas nepieciešamība, 
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apstākļiem, kas mainījušies, ņemot vērā sarkano līniju izmaiņas, kā arī normatīvo aktu un 
tiesas psriedumu skaidrojumus attiecībā uz sarkano līniju noteikšanas mērķi un 
iespējamām sekām. 

izvērtējot faktisko situāciju dabā un 
pie nosacījuma, ja tiek saņemts 
vienots saistīto īpašumu īpašnieku 
iesniegums. 
Izvērtēt Druvas un Dārznieku ielu 
spēkā esošo sarkano līniju 
novietojumu. 

18. 
Reģ.Nr.2-3/90 

Fiziska persona, 
23.01.2017. 

Kategoriski iebilstu Druvas un Dārznieku ielas sarkano līniju izmaiņām, kas būtiski 
ierobežos manas īpašumtiesības un īpašuma lietošanu Druvas ielā 37. 
Plānotā ielas rekonstrukcija (Druvas iela), par ko liecina lokālplānojuma sarkano līniju 
grozījumi, ir ar jau esošu apbūvi iepriekšējo – juridiski apstiprināto sarkano līniju koridorā, 
ko lokālplānojuma autori no vienas puses projektā nav ņēmuši vērā, bet no otras puses – 
Mārupes attīstības nodaļa sola to ievērot. Sabiedriskās apspriešanas dokumenti un 
publikācijas par to faktiski maldina iesaistīto īpašumu īpašniekus par reālajām sekām un 
īpašumtiesību ierobežojumiem, ja tiks apstiprinātas sarkanās līnijas pēc sabiedriskajai 
apspriešanai nodotā lokālplānojuma. Plānotās izmaiņas būtiski ierobežos manas 
īpašumtiesības, kā arī radīs blakus zaudējumus, kuru kompensāciju, ja lokālplānojuma 
sarkanās līnijas attiecībā uz ielām pie mana īpašuma tiks apstiprināts Mārupes pašvaldībā, 
tiks tiesas ceļā piedzītas no Mārupes pašvaldības. 
Turklāt, lokālplānojumā paredzētā ielu kategorija Druvas ielai ir pilnībā neatbilstoša tās 
funkcionālajai noslodzei tagad un nākotnē un liecina par lokālplānojuma autoru 
neadekvātu vai nenotikušu faktiskā ielas, tās apbūves un satiksmes intensitātes stāvokļa 
izvērtēšanu. 
Jaunbūvējamā iela (Dārznieku iela) iepriekšējos lokālplānojumos tika projektēta 
meliorācijas grāvja sarkano līniju robežās, bet tagad tiek paredzēts būtiski paplašināt 
sarkano līniju koridoru, nesamērīgi un būtiski ierobežojot manas īpašumtiesības, 
samazinot īpašuma tirgus vērtību un zemes gabala funkcionālo lietderību. 
 

Izskatīts. 
Lokālplānojuma risinājumi neparedz 
grozīt spēkā esošo ielas sarkano līniju 
platumu un izvietojumu, līdz ar to 
iebildumi nav tieši attiecināmi uz 
sagatavoto lokālplānojuma 
redakciju. 
Druvas un Dārznieku ielām 
lokālplānojumā ir noteikta – E 
kategorija, kas ir zemākā iespējamā 
ielu kategoriju grupa. 
Var tikt atsevišķi vērtēta Dārznieku 
ielas saglabāšanas nepieciešamība, 
izvērtējot faktisko situāciju dabā un 
pie nosacījuma, ja tiek saņemts 
vienots saistīto īpašumu īpašnieku 
iesniegums. 
 

19. 
Reģ.Nr.2-3/131 
Fiziska persona, 

30.01.2017. 

Vēršu jūsu uzmanību uz to, ka man piederošajam nekustamajam īpašumam “Krāces 1” 
(kadastra Nr.8076 007 0980) jau kopš zemes gabala iegūšana īpašumā 2000.gadā nav 
nodrošināta piekļuve. 2000.gada 22.martā Mārupes pagasta būvvalde ar lēmumu Nr.4 
nolēma piešķirt uz 2000.gada 8.februāra pirkuma līguma pamata no nekustamā īpašuma 
“Krāces” (kadastra Nr. 8076 007 0008) atdalītajam zemes gabalam 1,0839 ha kopplatībā 
juridisko adresi Mārupes pagasta “Krāces 1”, LV 2167 (kadastra Nr. 8076 007 0980), kā 
arī noteikt ceļa servitūtu par labu saimniecībai Mārupes pagasta “Krāces”. Tajā par laikā 
nekustamajam īpašumam “Krāces 1” netika nodrošināta piekļuve. Ceļa neesamība, lai 
piekļūtu īpašumam, liedz attīstīt un izmantot zemes gabalu atbilstoši noteiktajam tā 

Izskatīts. 
Sarkanās līnijas jau ir noteiktas 
lokālplānojuma 1.redakcijā, labojumi 
vai precizējumi nav nepieciešami. 
Servitūta līgumi jāslēdz īpašniekiem 
vienojoties. 
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izmantošanas mērķim. Visracionālāk piekļuvi īpašumam būtu nodrošināt no Liliju ielas 
puses. 
Lūdzu ņemt vērā šo situāciju un lokālplānojuma izstrādāšanas ietvaros paredzēt jauna ielu 
posma izveidi, lai nodrošinātu piekļuvi zemes gabalam “Krāces 1” (kadastra Nr. 8076 007 
0980). 
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 3.3. Pēc Lokālplānojuma publiskās apspriešanas saņemtie fizisko un juridisko personu priekšlikumi un iebildumi 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs, 
saņemšanas datums 

Priekšlikums/iebildums 
Atzīme par priekšlikuma ņemšanu vērā 

vai noraidīšanu 

1. 
Reģ.Nr.2-3/156 
Fiziska persona, 

06.02.2017. 

Ierosina iezīmēt man piederošā zemes gabalā sarkanās līnijas gar grāvi, jo pretējā 
gadījumā gan Viskalnu 9, gan Brīviņi īpašumiem nākotnē būs problēmas ar piekļuvi. Jo 
Kungu iela vēl nav izbūvēta, Viskalnu ielas sākumā ir vienvirziena sašaurinājums, tamdēļ 
loģiski būtu ieplānot ielu, kas savienotu Kungu ielu ar Zeltrītu ielu. Ierosināt arī “Brīviņi” 
īpašniekam ieplānot ielu gar grāvi. 

Ņemts vērā. 
Izstrādāts priekšlikums plānoto ielu 
izvietojumam starp Kungu un Zeltrītu 
ielām. 

2. 
Reģ.Nr.2-3/198 
Fiziska persona, 

16.02.2017. 

Precizējot 26.01.2017. vēstuli, dara zināmu, ka minētajai vēstulei ir tikai un vienīgi 
informatīvs raksturs un ar to ir izteikt tikai un vieni fiziskās personas viedoklis. Ar minēto 
vēstuli (viedokli) nekad nav tikusi sniegta, nav un nevar tikt uzskatīta par sniegtu jebkāda 
piekrišana, t.sk., noteiktajiem īpašuma aprobežojumiem teritorijas plānojuma un 
detālplānojuma ietvaros. 
Tāpat minētā vēstule (viedoklis) nav un nevar tikt attiecināta uz Civillikuma 1082.pantā 
minētās īpašuma lietošanas tiesību aprobežojuma piemērošanu. 

Izskatīts. 
Pieņemts zināšanai. 

3. 
Reģ.Nr.2-3/306 
Fiziska persona, 

02.03.2017. 

Lūgums, pamatojoties uz projekta realizāciju, iekļaut sarkano līniju precizējumu man 
piederošajā zemes gabalā “Brīviņi”, Kungu ielā 2, Tīraine, Mārupes novads, platība 2.4716 
ha ar kadastra Nr.80760080295. 

Ņemts vērā. 
Izstrādāts priekšlikums plānoto ielu 
izvietojumam starp Kungu un Zeltrītu 
ielām. 

4. 
Reģ.Nr.2-3/312 
Fiziska persona, 

06.03.2017. 

Lūdzu: 
1. Lokālplānojuma sarkano līniju precizēšanai izmaiņu ietvaros pārcelt sarkano līniju 

Dārznieku ielā posmā no Druvas līdz Vārpu ielai tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms 
2004.gada – ar 2 m (nevis 4m) platu sarkano līniju koridoru privātīpašuma robežās. 

2. Atteikties no Dārznieku ielas izbūves posmā no Druvas līdz Vārpu ielai, bet ja lēmums 
būtu pretējs – projektējot Dārznieku ielas vai piekļuves iebrauktuves izbūvi, uzdot 
projektētājiem atgriezties pie iepriekš izstrādātā skiču (?) projekta, kas paredz 
meliorācijas notekgrāvja daļēju aizbēršanu, tādējādi radot ielas izbūvei nepieciešamo 
koridoru un, līdz ar to, būtiski neierobežojot mana nekustamā īpašuma lietošanas 
tiesības. 

3. Nepieciešamības gadījumā izskatīt visloģiskāko un resursu patēriņa ziņā vistaupīgāko 
risinājumu Dārznieku ielas 3 īpašuma piekļuves nodrošināšanai: izbūvēt piebrauktuvi 
minētajam īpašumam gar meliorācijas grāvi no Vārpu ielas, kur ir pietiekami daudz 
neapbūvētas zemes, kas arī būtu tuvākais ceļš līdz šim īpašumam un kas neprasītu 
grāvja krants nostiprināšanu un ceļa ieklājumu visā Druvas/ Vārpu ielas posmā.  
Otrs, vēl ekonomiskāks ierosinājums, kas jāizvērtē, ir piekļuves nodrošināšana caur 
Vārpu ielas 11 iebrauktuvi, jo tad vispār nav jābūvē ceļš tikai vienam īpašumam ar 

Daļēji ņemts vērā. 
Dārznieku, Druvas un Vārpu ielām 
precizētas ielu sarkanās līnijas atbilstoši 
izstrādātam un spēkā esošam 
detālplānojumam. 
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adresi Dārznieku iela 3, jo tas tieši robežojas ar Vārpu ielas 11 pagalma iebrauktuvi. 
Tādējādi ietaupīt ievērojamus pašvaldības līdzekļus. 

4. Informēt mani rakstiski par iepriekšējo sarkano līniju (lokālprojekta) izstrādes un 
apspriešanas precīzu laiku, domes lēmumiem, kā arī par iespēju iepazīties ar 
sabiedriskās apspriešanas darba grupas sēžu protokoliem (ar šo domāts Mārupes 
domes pasūtītā lokālplānojuma izmaiņu projekta apstiprināšanas procesuālās 
darbības ap 2004.gadu). 

5. Pievienot šo vēstuli aktuālā Lokālplānojuma redakcijas pilnveidošanas sabiedriskajai 
apspriešanai un izvērtēt šīs apspriešanas ietvaros manus iebildumus, paskaidrojumus, 
ierosinājumus un lūgumus. 

6. Informēt elektroniski par kārtējās darba grupas lokālplānojuma apspriešanai 
apspriedes laiku uz e-pastu: alru777@inbox.lv 

5. 
Fiziskas personas, 

23.03.2017. 
Lūdz rast iespēju sašaurināt sarkano līniju robežas Brūkleņu ielai (no Sīpeles līdz Mēmeles 
ielai), sarkano līniju joslu nosakot ne platāku kā 12 m (divpadsmit metru) apjomā. 

Daļēji ņemts vērā. 
Brūkleņu iela sašaurināta no 18m uz 16 m, 
ņemot vērā ielas sarkanajās līnijās esošās 
ēkas un būves. 
 

6. 
Reģ. Nr. 2-3/345 
Fiziskas personas 

13.03.2017. 

Par īpašumiem Daibes iela 44 (kadastra Nr. 8076 003 0888) un “Dimanti” (kadastra Nr. 
8076 003 1911). 
Lūdzam pārcelt projektēto Dimantu ielu otrpus meliorācijas grāvim, kur šobrīd ir izveidots 
braucamais ceļš, kas atrodas uz neapbūvēta zemesgabala. 
Lūdz atcelt sarkano līniju, kas iezīmēta norādītajos īpašumos paralēli grāvim. 
Tāpat lūdz Daibes ielas plānā paredzēto ietves un veloceliņa izbūvi neveikt īpašuma 
sarkanajās līnijās gar Daibes ielu. Varbūt ir iespējama izbūve ielas pretējā pusē, kur 
teritorija nav apbūvēta. Ja tiks īstenots šobrīd esošais projekts, mūsu īpašuma Daibes ielā 
44 cietīs vēl vairāk. Tiks iznīcināti apstādījumi un jāpārceļ žogs. 

Daļēji ņemts vērā. 
Projektētās Dimantu ielas sarkanās līnijas 
viena kvartāla robežās (pie īpašuma 
Daibes ielā 44) pārceltas par 2m uz 
rietumu pusi, ņemot vērā ielu sarkanajās 
līnijās izbūvēto ēku. 
Jautājums par ietves un veloceliņa izbūvi 
Daibes ielā neattiecas uz lokālplānojumu. 

7. 
Reģ. Nr. 2-3/392 
Fiziskas personas 

17.03.2017. 

Lūdzu veikt precizēšanu saistībā ar sarkanajām līnijām Daugavas ielā un Kursīšu ielā mums 
piederošā īpašuma robežas Daugavas ielā 16, Mārupē, Mārupes novadā (kad. Nr. 
80760070505). 

Nav ņemts vērā. 
Ņemot vērā Avotu ielas telpiski vienoto 
skatu koridoru, kā arī no satiksmes 
drošības viedokļa saglabājot labu 
krustojuma pārredzamību jaunveidojamā 
krustojumā, ielu sarkanās netiek grozītas. 
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3.4. Lokālplānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtie fizisko un juridisko personu priekšlikumi un iebildumi 

Nr. 
p.k. 

Iesniedzējs, 
saņemšanas datums 

Priekšlikums/iebildums 

Atzīme par priekšlikuma vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu, 

pamatojums 
 

1. 

Juridiska persona un 
Fiziska persona,  

04.07.2017. 
(reģ. 5.07.2017.  

Nr.2-7/2768) 

“Mārupes un Tīraines ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanas lokālplānojuma” ietvaros 
un ņemot vērā 2007. gada 31. oktobrī ar Mārupes pagasta saistošajiem noteikumiem Nr. 
39 (Protokols Nr. 16, punkts Nr.9.2) apstiprināto “Mārupes pagasta saimniecību 
“Granduļi” un “Cepļi” detālplānojumu” kā arī pēc nekustamā īpašuma “Granduļi” ar 
kadastra Nr. 80760030423 īpašnieka SIA AJAKS CAPITAL LATIVIA un nekustamā īpašuma 
“Dejas” ar kadastra Nr. 80760060090 Inta Bērziņa savstarpējās vienošanās, papildināt 
nekustamajā īpašumā “Granduļi” plānoto ceļa servitūtu “H-H” ar sarkanajām līnijām 10-
12 m platumā līdz nekustamajam īpašumam “Dejas” robežai un izveidot ielas profilā  
“A-A” vēl vienu pieslēgumu Zeltiņu ielai Meldriņu un Zeltiņu ielu krustojumā ar 
sarkanajām līnijām 10-12 m platumā. 
 
Pielikumā 2 skices: 

1. pielikums – esošā situācija 
2. pielikums – vēlamā situācija 

Atbalstīts 
Precizēt plānotās ielu sarkanās līnijas 
atbilstoši iesniegumam pievienotajai 
skicei 12m platumā. 

2. 

Fiziska persona, 
27.06.2017. 

(reģ. 29.06.2017., 
Nr.2-3/954) 

Ar šo, es kā nekustamā īpašuma Mārupē, Grantiņu ielā 12, kadastra Nr. 80760080187 
īpašnieks daru Jums zināmu, ka esmu pret Mārupes lokālplānojumā Mārupes ciema un 
Tīraines ciema ielu un sarkano līniju izmaiņām, un lūdzu atstāt man piederošā īpašuma 
iepriekšējo funkcionālā zonējuma statutu un sarkanās līnijas esošajā stāvoklī.  
 
Papildus lūdzu ņemt vērā, ka Mārupes novads ir atteicies sabiedrības vajadzībām 
atsavināt iepriekš minēto nekustamo īpašumu, līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka Mārupes 
novada dome uz šīs apbūves gabala varētu plānot būvēt kādu no infrastruktūras 
objektiem. 

Nav atbalstīts 
Saglabāt Lokālplānojuma 2.redakcijā 
paredzēto risinājumu, jo tas izstrādāts, lai  
precizētu Grantiņu ielas sarkanās līnijas 
atbilstoši 2016.gadā apstiprinātajam 
detālplānojumam nekustamiem 
īpašumiem “Tīraines dārzi 1” un “Tīraines 
dārzi 2” (apstiprināts 31.08.2016.), kas 
savukārt tika noteiktas pamatojoties uz 
Zemes ierīcības projekta risinājumu 
nekustamajam īpašumam Grantiņu iela 5  
(apstiprināts ar 07.07.2014. Mārupes 
novada Domes 27.05.2015. lēmumu 
Nr.1.1, prot. Nr.8).  
Pamatojums - saglabājot šobrīd spēkā 
esošās ielas sarkanās līnijas īpašuma 
Grantiņu iela 12 teritorijā, netiek 
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nodrošināta iepriekš pieņemto lēmumu 
pēctecība, kā arī  tiktu veidots nepamatots 
ielas koridora sašaurinājums tiešā 
krustojuma tuvumā.  
Ar lokālplānojumu netiek grozīts 
funkcionālais zonējums (lokālplānojumā 
tiek saglabāts kā priekšlikums). 
Funkcionālā zonējuma maiņas jautājums 
tiks izskatīts izstrādājot Mārupes novada 
teritorijas plānojuma grozījumus, 
izvērtējot visus saņemtos iesniegumus 
(Piezīme - iesniegums par īpašumu 
Grantiņu iela 12 attiecībā uz teritorijas 
plānojuma grozījumiem saņemts un 
reģistrēts 29.03.2017. Nr.2-3/953). 

3. 

Fiziska persona, 
04.07.2017. 

(reģ.5.07.2017.,  
Nr.2-3/986)  

 

Iepazīstoties ar SIA “Metrum” izstrādāto Lokālplānojumu “Mārupes un Tīraines ciemu 
ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību 
funkcionālā zonējuma grozīšanai”, nepiekrītu jeb kāda veida sarkano līniju ieviešanai man 
piederošās mazsaimniecības “Helgitas” ar kadastra Nr. 8076-003-0471 robežās. 
 
Iesniegtais Lokālplānojums būtiski skar manu īpašumu, ietekmē mana īpašuma robežas, 
ļoti paslikta manus un manas ģimenes dzīves apstākļus. Ievērojami palielinoties 
transporta plūsmai, stipri palielināsies gaisa piesārņojums ar izplūdes gāzēm, putekļiem, 
kā arī palielināsies trokšņu līmenis. Būs apdraudēta droša iebraukšana un izbraukšana no 
īpašuma. 

Daļēji atbalstīts 
Saskaņā ar Lokālplānojuma redakciju, 
zemes gabalu “Helgitas” apgrūtina spēkā 
esošās pašvaldības ceļa C18 sarkanās 
līnijas (noteiktas ar iepriekšējo teritorijas 
plānojumu - 10.09.2003. saistošie 
noteikumi Nr.16 „Mārupes pagasta 
apbūves noteikumi 2002.-2014.gadam”) 
un lokālplānojumā plānotās Strazdu ielas 
sarkanās līnijas. Ņemot vērā iesniegumu 
jāprecizē Strazdu ielas sarkanās līnijas, tās 
nosakot pa izbūvētā žoga līniju, bet ne 
mazāk kā 10 m platumā, un nosakot ielas 
redzamības trijstūri, savukārt pašvaldības 
ceļa C18 sarkanās līnijas saglabājamas bez 
izmaiņām, jo tas nodrošina nepieciešamo 
transporta savienojumu starp autoceļu 
V15 un Silnieku ielu. 

4. 

Fiziska persona, 
29.06.2017. 

(reg., 29.06.2017., 
Nr.2-3/952) 

Priekšlikums: neveidot Lielās ielas un Mārupītes gatves savienojumu (Lielās ielas 
pagarinājumu). 
Lielās ielas pagarinājums – savienojums ar Mārupītes gatvi radītu lieku piesārņojumu 
dzīvojamās zonas teritorijai tai pat laikā – nedodot īpašus ieguvumus Mārupes 
iedzīvotājiem, jo: 

Nav atbalstīts 
Lokālplānojuma risinājumi neparedz 
grozīt spēkā esošās Lielās ielas sarkanās 
līnijas (noteiktas ar iepriekšējo teritorijas 
plānojumu „Mārupes pagasta apbūves 
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1. Lielās ielas savienojums ar Mārupītes gatvi pēc plānojuma paredzēts dzīvojamās 
zonas teritorijā – kur likumā noteiktais atļautais braukšanas ātrums ir 20 km/h. 
Līdz ar to – maz ticams, Mārupes iedzīvotāji izmantot Lielās ielas pagarinājumu: 

 Autovadītāji visdrīzāk, lai nokļūtu no Lielās ielas uz Mārupītes gatvi 
tāpat izmantos esošos ceļus, lai izvairītos no dzīvojamās zonas, kur 
jāpārvietojas ar braukšanas ātrumu 20 km/h (piemēram, braucot pa 
Daugavas ielu un nogriežoties uz Mārupītes gatvi, nevis pa Lielo ielu). 

 Ceļa posmā “Lielā iela  Daugavas iela  Mārupītes gatve ” ikdienā 
nav novērojami lieli sastrēgumi, kas motivētu iedzīvotājus izvēlēties 
citus braukšanas ceļus. 

 Maz ticams, ka iedzīvotāji izvēlēsies Lielās ielas ceļa pagarinājumu, lai 
nokļūtu no Lielās ielas uz Mārupītes gatvi un tālāk dotos uz 
Vecozoliem/Tīraini, jo tādā gadījumā ir ne tikai jādodas pa Lielo ielu ar 
ātrumu 20 km/h ~ 1.6 km garumā, bet arī papildus jādod ceļš 
autovadītājiem, kas dodas virzienā no Daugavas ielas/Mārupītes gatves 
uz Vecozolu ielu – kur nesen tika izvietota ceļa zīme “Dodiet ceļu”. Kas 
vēl vairāk paildzina kopējo braukšanas laiku. 

 Braukšana pa Lielo ielu posmā no Daugavas ielas līdz Mārupītes gatvei 
ir apgrūtinoša, jo iela nav taisna, pie tam ar vairākiem krustojumiem, 
kur ielas turpinājums ir nobīdīts (skat. Attēlu nr. 1), kas šo ielas posmu 
padara īpaši neērtu un nedrošu autovadītājiem. 

 Izvēloties braukšanas maršrutu pa Lielo ielu, autovadītājiem būtu 
jāpavada vairāk laika ceļā, nekā izmantojot esošās ielas (skatīt “Tabula 
1” 

2. Lielā iela, sākot ar Daugavas ielas virzienā uz Mārupītes gatvi, ir ļoti 
nepārredzama un līkumaina, kas var radīt papildus bīstamas situācijas gan šīs 
dzīvojamās zonas iedzīvotājiem (gājējiem, velobraucējiem), gan pašiem 
autovadītājiem, ja tiks palielināta satiksmes intensitāte posmā no Daugavas ielas 
līdz Mārupītes gatvei. 

3. Lielās ielas paredzētais savienojums ar Mārupītes gatvi atrodas tuvu mežam (50-
100 m attālumā). Līdz ar to paredzētais ielas posms radītu lieku apdraudējumu 
gan meža dzīvniekiem, gan autovadītājiem, ja uz ceļa pēkšņi izskrien kāds no 
meža dzīvniekiem. 

noteikumi 2002.-2014.gadam”) posmā 
starp Rožu ielu un Mārupītes gatvi.  
Ņemot vērā, ka Lielā iela un Mārupītes 
gatve ir CIII kategorijas ielas, kas veido 
Mārupes ciema galveno ielu tīklu, 
nodrošinot nepieciešamos satiksmes 
savienojumus un transporta plūsmu 
organizāciju, nav pieļaujams samazināt šo 
ielu sarkano līniju platumu, kas ļautu 
perspektīvē saglabāt iespēju izbūvēt ielu. 
Nākotnē izbūvējot ielu, tā attiecīgi tiks 
projektēta nepieciešamās transporta 
plūsmas nodrošināšanai un to nebūs 
iespējams saglabāt kā dzīvojamo zonu.   

5. 

 10 fizisko personu 
kolektīvais iesniegums,  

26.06.2017. 
(reģ.3.07.2017., Nr.2-

3/967) 

Iebildumi pret lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju 

precizēšanai 2. redakciju 

Neskatoties uz Olgas ielas iedzīvotāju 2017. gada 16. janvāra iebildumiem pret 
lokālplānojumu un izteikto lūgumu sašaurināt Olgas ielas sarkanās līnijas, nosakot tās tur, 

Nav atbalstīts 
Lokālplānojuma 2.redakcijā ietvertais 
risinājums netiek mainīts.  
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kur jau daudzus gadus atrodas žogi, iedzīvotāju vēlmes nav tikušas ņemtas vērā. 
Lokālplānojuma 2. redakcijai pievienotā grafiskā daļā Olgas iela joprojām ir atzīmēta kā 
caurbraucama iela ar ielas platumu 12 m. 

Šajā sakarā atkāroti paziņojam, ka nevēlamies Olgas ielas pagarināšanu, pārbrauktuves 
izbūvi un Olgas ielas savienošanu ar Māliņu ielu, jo tas būtiski pasliktinās mūsu dzīves 
kvalitāti, traucēs mieru, pasliktinās ekoloģiju, ievērojami sabojās apkārtējo vidi, strauji 
pazeminās mums piederošo nekustamo īpašumu vērtību. 

Pilnīgi uzturot 2017. gada 16. janvāra iebildumos izteiktos apsvērumus, izsākām 
neizpratni par Mārupes domes prettiesiskām un pretcilvēcīgām darbībām. 

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, 
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāšu, tiesas vai 
citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

Mārupes dome realizē savu iniciatīvu par Olgas ielas pagarināšanu absolūti neņemot 
vērā iedzīvotāju intereses un darbojas pret tām. 

2017. gada 9. janvāra publiskās apspriešanas sanāksmē no iedzīvotāju puses tika uzdots 
jautājums: kam konkrēti, izņemot Mārupes domi, ir vajadzīga Olgas ielas pagarināšana un 
tās savienošana ar Māliņu ielu. Nekāda saprātīga atbilde uz šo jautājumu netika saņemta. 
Līdz ar to, nav skaidrs, priekš kam Mārupes domei pagarināt Olgas ielu un būvēt 
pārbrauktuvi, ieguldot šajā pasākumā naudu, kas saņemta no Mārupes iedzīvotāju 
nodokļiem, ja sabiedrībai tas nav vajadzīgs, bet būtiskai sabiedrības daļai, t.i. Olgas ielas 
iedzīvotājiem, kas ir Olgas ielas zemes īpašnieki, tas nodarīs būtisku kaitējumu un 
zaudējumus. 

Gribam Jums atgādināt, ka Olgas iela ir privātīpašums, tā ir izveidota uz mūsu īpašumā 
esošiem zemes gabaliem, kurus katrs no mums pirka par tirgus vērtību maksājot par katru 
kvadrātmetru. Tāpat mēs maksājam nekustamā īpašuma nodokli, tajā skaitā arī par to 
zemi, kas tiek izmantota kā Olgas iela. Turklāt iela tik izbūvēta un daļēji noasfaltēta par 
tās iedzīvotāju līdzekļiem, iela tiek uzturēta, kā arī ziemā tiek tīrīta no sniega ar tās 
iedzīvotāju spēkiem, bez jebkādas līdzdalības no pašvaldības puses. 

Dotajā brīdī ir jākonstatē, ka uz Olgas ielas ir izbūvētas visas nozīmīgākās komunikācija – 
elektrības pieslēgums katram īpašumam, dzeramais ūdens un kanalizācija, 

Attiecībā uz Olgas ielas sarkanām līnijām 
tiek saglabāta esošā situācija, kāda 
noteikta jau ar iepriekšējo teritorijas 
plānojumu „Mārupes pagasta apbūves 
noteikumi 2002.-2014.gadam”, negrozot 
spēkā esošo ielas sarkano līniju platumu 
un izvietojumu Olgas ielai. Savienojums ar 
Māliņu ielu noteikts arī spēkā esošajā  
detālplānojumā nekustamajam 
īpašumam “Nītaures-A, Dārzmalas-B, 
Pūcītes” (apstiprināts 16.06.2004), un nav 
saņemti priekšlikumi vai iebildumi no 
Māliņu ielas attiecībā uz nepieciešamību 
mainīt spēkā esošo risinājumu. 
Lokālplānojuma mērķis ir veidot vienotu 
ceļu tīklu, līdz ar to nav pieļaujams ar 
lokālplānojumu noteikt risinājumus, kas ir 
tiešā pretrunā ar izvirzīto mērķi. 
(Piezīme – lokālplānojuma risinājumā ir 
nemts vērā Lokālplānojuma izstrādes 
uzsākšanas laikā saņemtais priekšlikums 
likvidēt projektētās Skaņākalna sarkanās 
līnijas saistīto īpašumu teritorijā).  
Noteikt sarkano līniju pa žogu līniju nav 
pamatoti, jo nav pieļaujams veidot 
perspektīvē caurbraucamu ielu 8m 
platumā, kas neatbilst apbūves 
noteikumiem.   
Lokālplānojums risina tikai sarkano līniju  
novietojumu nosakot perspektīvo ielu 
struktūru, bet tas nerisina šīs teritorijas 
faktisko izbūvi un/vai labiekārtošanu, t.sk. 
īpašuma tiesību reģistrāciju vai maiņu.  
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telekomunikācijas (Lattelecom), gāze. Šajā sakarā uzskatām, ka mums ir tiesības pašiem 
noteikt, cik liels platums mums ir vajadzīgs ielas uzturēšanai un pie īpašumiem 
nepieciešamā piebraucamā ceļa funkciju nodrošināšanai. Pašvaldībai mūsu vēlmes un 
viedoklis ir jārespektē un jāņem vērā nevis nepamatoti jāignorē. 

Uzskatām, ka Olgas ielas platums, kāds tas ir dabā, ir pilnīgi pietiekošs ielas funkciju 
nodrošināšanai. Savukārt 12 m platums nav vajadzīgs ielai, uz kuras atrodas 6 dzīvojamās 
mājas. Līdz ar to, sarkanās līnijas ir nosakāmas vēsturiski jau izveidotajās robežās –tur, kur 
atrodas īpašumu ierobežojošās sētas. Mārupes administratīvajā teritorijā ir arī šaurākas 
ielas. 

Mārupes novada domes prasība izveidot apgriešanās laukumu Olgas ielas galā pie 
novadgrāvja ir pretlikumīga, jo kopš būvatļauju izsniegšanas uzsākšanas Olgas ielā 
esošajiem īpašumiem, nevienā vietā nav prasīts izveidot šādu apgriešanās laukumu. Tas, 
ka dome ir veikusi izmaiņas saistošajos noteikumos vai cita veida noteikumos nav 
attiecināms uz Olgas ielu, jo domei nav tiesības prasīt īpašniekiem veikt pārbūves vai 
izbūves attiecībā uz šiem īpašumiem.  

Gadījumā, ja Mārupes dome tomēr pieņems lēmumu par pārbrauktuves izbūvi uz Olgas 
ielas, tai nāksies piemērot Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma 
atsavināšanas likumu, jo brīvprātīgi piekrišanu būvēt mums piederošās zemes mēs 
nedosim. Šajā gadījumā dome tāpat nebūs ierobežota ar sarkanām līnijām un varēs 
atsavināt mums piederošos zemesgabalus tik daudz, cik vajag. 

Jāpiebilst, ka mēs dzīvojam mums piederošos īpašumos, uz savas zemes, no pašvaldības 
nekādu palīdzību neprasām, un vienīgais, ko mēs gribam, lai pašvaldība mūs liktu mierā 
ar iniciatīvām par Olgas ielas pagarināšanu, lai turpmāk mums nebūtu jātērē laiks 
neskaitāmo vēstuļu rakstīšanai un iespējamiem tiesas procesiem. 

Pamatojoties uz norādīto atkāroti lūdzam: 

1. izslēgt no sagatavotā atzinuma tekstu par Olgas ielas pagarināšanu, jauna ielas 
posma izveidi, pārbrauktuves (caurtekas) izbūvi uz Olgas ielas, lai nepieļautu 
Olgas ielas savienošanu ar Māliņu ielu; 

2. noteikt Olgas ielas sarkanās līnijas tur, kur jau daudzus gadus atrodas žogi; 
3. veikt sarkano līniju precizēšanu pie īpašuma Olgas ielā 6, kas ļautu sakārtot 

īpašuma tiesību reģistrēšanu. 
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6. 

Fiziska persona, 
05.07.2017 

(reģ.5.07.2017.,  
Nr.2-3/992) 

Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai. 

Ar šo informēju, ka ar lokālplānojumā “Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano 
līniju precizēšanai” izstrādātajiem “plānoto” sarkano līniju grozījumiem un plānoto ceļa 
platumu, kas attiecas uz nekustamo īpašumu Mārupes novads, Rudzrogu iela 8, kadastra 
Nr. 8076 008 0084, nepiekrītu: 

Paskaidrojums: 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju: “Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir precizēt 
Mārupes un Tīraines ciemos noteikto ielu tīklu un ar to saistītās sarkanās līnijas, balstoties 
uz pašvaldības priekšlikumiem un iedzīvotāju iesniegumiem, kā arī mainīt teritorijas 
plānojumā noteikto “plānoto” sarkano līniju statusu uz juridiski saistošu.”. 

Faktiski: Nekustamais īpašums Rudzrogu ielā 8, kadastra Nr. 8076 008 0084, turpmāk 
tekstā – Īpašums, ir manā īpašumā kopš 1993. gada un saskaņā ar manā rīcībā esošo 
informāciju un dokumentiem, Īpašums nekad nav bijis un nav aprobežots ar sarkanajām 
līnijām.  

2004. gadā, kad tika veikts detālplānojums zemesgabalam “Ledaiņi”, iepazīstoties ar 
detālplānojumu, tur izteiktajiem priekšlikumiem nepiekritu, jo tas bija izstrādāts nepilnīgi 
un neatbilstoši faktiskajai situācijai: 

1. “Plānotās” sarkanās līnijas šķērsoja dabā jau esošu būvi, kuru projekta 
izstrādātāji tīši vai netīši “nebija pamanījuši” un nebija iezīmējuši; (skat 
Pielikumu) 

2. Pretēji ierastai praksei, sarkanās līnijas nebija un nav iezīmētas paralēli esoša 
ceļa asij, bet ieplānotas neloģiski, apdraudot manas tiesības nākotnē brīvi 
rīkoties ar savu Īpašumu (skat. Pielikumu) 

Šos iebildumus (iesniegti Mārupes novada domē 2004. gada 28. aprīlī) izteicu jau 2004. 

gadā, bet tie tika ignorēti un netika ņemti vērā. 

Ceļš, kas šobrīd ir Rudzrogu ielas sākums līdz krustojumam ar Ledaiņu ielu, sākotnēji tika 

izveidots kā mazs piebraucamais ceļš tur esošajiem pieciem īpašumiem un tika uzturēts 

un labiekārtots par maniem un kaimiņu (Rudzrogu 6 un Rudzrogu 1) līdzekļiem, 

respektējot Zemesgrāmatā reģistrētos apgrūtinājumus. Arī šobrīd ceļš tiek uzturēts par 

Atbalstīts 
Lokālplānojuma redakcija precizējama. 
Precizēt Rudzrogu ielas sarkanās līnijas 
posmā no Ledaiņu ielas līdz Marijas ielai, 
ņemot vērā izbūvēto žogu līniju, t.sk. 
precizēt redzamības trijstūra izvietojumu 
krustojumā, neskarot esošās ēkas 
Rudzrogu ielā 8. 
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privātiem līdzekļiem, neskatoties uz to, ka tā noslogojums (troksnis, putekļi, Ceļu 

satiksmes noteikumu neievērojoši braucēji) ir pieaudzis daudzkārt. 

Lai rastu kompromisu un labvēlīgu risinājumu visām ieinteresētajām pusēm, jau otro reizi 

izsaku priekšlikumu: Ņemot vērā, ka ciemats attīstās un nepieciešama ceļu 

labiekārtošana, varu izskatīt korekti, faktiskai esošai situācijai atbilstošu, izstrādātu 

projektētāju priekšlikumu, ka sarkanā līnija Īpašumam tiek noteikta pa esošā žoga līniju. 

7. 

Fiziska persona, 
05.07.2017. 

(reģ.6.07.2017.,  
Nr.2-3/993) 

Par: Lokālplānojums sarkano līniju precizēšanai Mārupes un Tīraines ciemos 
(Skaņākalna ielā 13C) 

Saskaņā ar lokālplānojuma 2. redakciju, ir paredzēts izveidot sarkanās līnijas manam 
īpašumam Skaņā kalna ielā 13C pieguļošajam servitūtam to paplašinot līdz 12 metriem. 
Šāda sarkano līniju izveidošana ievērojami samazina manā īpašumā esošā zemesgabala 
teritoriju t.sk. liedz iespēju izbūvēt žogu, kas tika plānots saskaņā ar Mārupes novada 
domē savulaik apstiprināto uz minētā zemes gabala uzbūvētās dzīvojamās mājas 
projektu, tādejādi gan ietekmējot minētajā īpašumā dzīvojošo dzīves kvalitāti, gan 
samazinot nekustamā īpašuma vērtību. 

Lai izvairītos no iepriekš aprakstītās situācijas un jēgpilni uzlabotu situāciju gan manā, gan 
piegulošajos īpašumos, ierosinu sekojošo: 

 Samazināt plānoto sarkano līniju attālumu no 12 metriem uz 8, līdzīgi kā tas ir 
minētā servitūta sākumā, savienojumā ar Skaņā kalna ielu. 

 Vienlaicīgi ar sarkano līniju izveidošanu, pārņemt minēto servitūtu pašvaldības 
īpašumā un izveidot loģisku Kalēju ielas turpinājumu aiz krustojuma ar Skaņā 
kalna ielu. 

 Pašvaldības uzņēmumam “Mārupes Komunālie pakalpojumi” izprojektēt 
kanalizācijas atzaru no Skaņā kalna ielas, radot iespēju pieslēgties centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai gan manam īpašumam, gan blakus esošajiem vismaz 4 
īpašumiem. 

 Pēc kanalizācijas pieslēguma izveidošanas, veikt jaunizveidotās ielas seguma 
asfaltēšanu vai bruģa seguma ieklāšanu. 

Atbalstīts 
Plānotās ielas sarkanās līnijas 
Lokālplānojuma redakcijā tika noteiktas 
kā Kalēju ielas turpinājums, turpinot 
Kalēju ielai noteikto 12 m platumu. Taču 
ņemot vērā, ka šis turpinājums veido 
strupceļu privātīpašumu teritorijā, ir 
atbastāms priekšlikums par sarkano līniju 
sašaurināšanu līdz 8 m. 
Ņemot vērā strupceļa garumu- ~100 m, 
autotransporta apgriešanās laukumu 
saglabāt vismaz 12*12m. 
 
Lokālplānojums nerisina jautājumus par 
kanalizācijas tīklu izbūvi, ielas 
labiekārtošanu un pārņemšanu 
pašvaldības īpašumā. Šai jautājumi 
risināmi ārpus lokālplānojuma izstrādes.  

8. 

Fiziska persona, 
05.07.2017. 

(reģ.5.07.2017.,  
Nr.2-3/987) 

Iepazīstoties ar SIA “Metrum” izstrādāto lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemu ielu 

tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību 

funkcionālā zonējuma grozīšanai, nepiekrītu manā īpašumā Stīpnieku ceļš – 16 ar kad. Nr. 

8076-03-0168 sarkano līniju noteikšanai. Saskaņā ar manas Zemesgrāmatas aktu Nr. 4-

Nav atbalstīts 
Pašvaldības ceļa C18 un esošā servitūta 
ceļa plānotās sarkanās līnijas 
saglabājamas atbilstoši Lokālplānojuma 
redakcijai bez izmaiņām, jo tie nodrošina 
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795 16.02.1995. mans īpašums Stīpnieku ceļš 16 nekad nav bijis apgrūtināts ar 

aizsargjoslas teritoriju (sarkanā līnija) gar servitūta ceļu 0,05 km par labu saimniecībām 

Eriņi, Kļaviņas, Pilāri.  

Paredzot Jūsu lokālplānojuma aizsargjoslas teritoriju (sarkanā līnija) tiks apgrūtināts mans 

īpašums. Kategoriski iebilstu aizsargjoslas teritorijas izveidei pa manu īpašumu, jo tas 

apgrūtinās manu īpašumu un pasliktinās dzīves apstākļus. 

Lūdzu veikt grozījumus lokālplānojumā, neskarot manu īpašumu Stīpnieku ceļš-16. 

nepieciešamo transporta savienojumu 
starp autoceļu V15 un Silnieku ielu.  
 
Pamatojums: Vienota ceļu tīkla izveide ir 
lokālplānojuma mērķis. Zemes vienību 
Stīpnieku ceļš – 16 ar kad. Nr. 8076-03-
0168 jau šobrīd apgrūtina spēkā esošās 
pašvaldības ceļa C18 ielas sarkanās līnijas 
(noteiktas jau ar iepriekšējo teritorijas 

plānojumu „Mārupes pagasta apbūves 
noteikumi 2002.-2014.gadam”). Ar 
lokālplānojumu noteiktas ielas sarkanās 
līnijas esošajam servitūtu ceļam, kas jau 
šodien pēc būtības pilda vietējas nozīmes 
ielas funkciju, tai skaitā īpašuma Stīpnieku 
ceļš 16 teritorijā šī sarkanā līnija tiek 
noteikta pa esošo žoga līniju (neskaitot 
redzamības trijstūri), kas pēc būtības 
papildus neapgrūtina esošo īpašuma 
izmantošanu. 
(Piezīme – īpašumam Stīpnieku ceļš 16 
robežas nav kadastrāli uzmērītas) 

9. 

Fiziskas persona, 
30.06.2017. 

(reģ.30.06.2017.,  
Nr.2-3/962) 

Iepazīstoties ar jūsu izstrādāto un sabiedriskai apspriešanai nodoto lokālplānojuma 
“Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšana, ietverot 
priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai” 2. redakciju 
(turpmāk – 2. redakcija, kā arī atbilstoši līdz šim jums sniegtajai informācijai un 
iebildumiem, darām zināmu sekojoši. 

1. Atbilstoši publiski pieejamai informācijai Mārupes novada dome ir uzsākusi 
Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu izstrādi. Kā 
viens no uzdevumiem minēto grozījumu veikšanai tiek minēta nepieciešamība 
“detalizēt izstrādātā Bieriņu purva teritorijas plānoto atļauto izmantošanu, 
paredzot līdzsvaru starp apbūvei paredzēto un rekreācijas teritoriju.” Uzskatām, 
ka 2. redakcijā ietvertie nosacījumi attiecībā uz Bieriņu purvu ir attiecināmi uz 
teritorijas plānojuma darba uzdevumu, tādejādi tie nevar tikt vērtēti 
lokālplānojumā. 

2. Teritoriju ar īpašiem noteikumiem noteikšana 2. redakcijā neatbilst ne 
lokālplānojuma mērķim, ne darba uzdevumam. 

Izskatīts. 
Iesniegums nesatur konkrētus 
priekšlikumus vai iebildumus par 
lokālplānojuma izstrādāto redakciju. 
Lokālplānojuma 2.redakcijā izmaiņas veikt 
nav nepieciešams. Lokālplānojuma 
izstrāde tiek veikta atbilstoši 
normatīvajam regulējumam. 
(Piezīme - attiecībā uz sniegtajiem 
iebildumiem: Cita plānošanas dokumenta 
izstrādes uzsākšana neatceļ 
nepieciešamību pabeigt uzsāktā 
plānošanas dokumenta izstrādi atbilstoši 
noteiktajam mērķim (vienota ceļu tīkla 
izveide). Izveidotā teritorija ar īpašiem 
noteikumiem (TIN) noteikta kā risinājums, 
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3. 2. redakcija ir izstrādāta, pārkāpjot likuma “Teritorijas attīstības plānošanas 
likums”: 

a. 3. panta otro daļu – pēctecības principu, saskaņā ar kuru “jaunus 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādā, izvērtējot spēkā 
esošos attīstības plānošanas dokumentus un to īstenošanas praksi”. 
Šajā gadījumā pēc būtības nav vērtēta ne esošā īstenošanas prakse un 
situācijas apraksts, ne sniegtā papildu informācija un izteiktie 
priekšlikumi. 

b. 3. panta trešo daļu par vienlīdzīgu iespēju principu, kas paredz, ka 
“nozaru un teritoriālās, kā arī privātpersonu un sabiedrības intereses 
tiek vērtētas kopsakarībā ar mērķi veicināt attiecīgās teritorijas 
ilgtspējīgu attīstību”. Uzskatām, ka mūsu, kā privātpersonu intereses 
nav ne uzklausītas, ne vērtētas, kā arī nav sniegts detalizēts un 
argumentēts pamatojums mūsu īpašumiem “Vanders” un “Amatas” 
attiecināmo nosacījumu piemērošanai. 

c. 3. panta ceturto daļu, t.i., ignorējot nepārtrauktības principu, saskaņā 
ar kuru “teritorijas attīstību plāno nepārtraukti, elastīgi un cikliski, 
uzraugot šo procesu un izvērtējot jaunāko informāciju, zināšanas, 
vajadzības un iespējamos risinājumus”, jo nav vērtēti, piemēram, ne 
tikai citi iespējamie risinājumi, bet arī vajadzības. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, uzskatām, ka 2. redakcija nav izstrādāta atbilstoši darba 

mērķim un uzdevumam, kā arī ir pretrunā teritorijas attīstības plānošanas principiem. 

lai iespēju robežās ņemtu vērā gan 
pašvaldības mērķi nodrošināt vienotu ceļu 
tīklu, gan īpašnieka vēlmi neapgrūtināt 
īpašumu ar sarkanajām līnijām. Vienlaikus 
tiek ievērots īpašnieka izteiktais 
priekšlikums par 1.redakciju - pašvaldībai 
vēlamo ceļu cauri īpašumam “Vanderes” 
noteikt kā plānoto ceļu, kura izvietojums 
un parametri tiktu precizēti attīstības 
gaitā. Ceļš īpašuma “Vanderes” un 
“Amatas” teritorijās ir iekļauts vienotajā 
transporta shēmā gan iepriekšējā, gan 
spēkā esošajā teritorijas plānojumā – 
ņemot vērā iesniedzēja norādīto 
plānošanas principu piemērošanu, ceļa 
savienojuma likvidēšana nav pieļaujama, 
pirms nav izstrādāts visu iesaistīto pušu 
saskaņots risinājums. Lokālplānojuma 
apstiprināšana neizslēdz konkrētās 
teritorijas ceļu tīkla precizēšanu ar 
teritorijas plānojuma grozījumiem, kura 
gaitā plānots uzrunāt Bieriņu purva  
teritorijas īpašniekus, lai meklētu vienotu 
redzējumu par teritorijas attīstības 
risinājumu (plānojot izmantošanu 
kopumā, ne tikai ceļu tīklu), kas atbildīs 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai) 
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4. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI 
4.1. Institūciju sniegtie nosacījumi 

4.  
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4.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu 

Nosacījumi institūcijām/organizācijām/uzņēmumiem pieprasīti, pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā no 01.05.2015.), Mārupes novada domes apstiprināto darba uzdevumu lokālplānojuma izstrādei (apstiprināts 

ar 26.08.2015. lēmumu „Par Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma 

grozīšanai izstrādes gaitu” (sēdes protokols Nr.14, pielikums Nr.10). 

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei pieprasīti ar SIA „METRUM” vēstuli, nosūtot vai personīgi iesniedzot to 16 institūcijām. Saņemtos nosacījumus un komentārus 
par to ievērošanu skatīt tabulā „Saņemtie institūciju nosacījumi lokālplānojuma izstrādei”. 

Tabula „Saņemtie institūciju nosacījumi lokālplānojuma izstrādei” 
 

Nr. 
p.k. 

Institūcijas nosaukums, 
reģistrācijas datums un Nr., 
saņemšanas datums un Nr. 

Prasības nosacījumos Komentārs par nosacījumu ievērošanu 

1. SIA „Lattelecom” 
08.01.2016. Nr. 36-
21/2218/54 
 

1. Lokālplānojumu izstrādāt atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko 
sakaru likuma prasībām. 

2. Ievērot  Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus Nr.574 par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. 

3. Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas, nodrošinot to nepārtrauktu 
darbību un aizsardzību. 

4. Lokālplānojuma projekta risinājumos, ielu tīkla pārplānošanas gadījumā, 
paredzēt, lai esošās elektronisko sakaru komunikācijas atrastos zaļajā zonā vai 
zem ietvēm. 

5. Vietās, kur nav SIA Lattelecom sakaru tīkla, paredzēt vietu perspektīvā 
iespējamam elektronisko sakaru tīkla izvietojumam pa projektējamajām ielām 
un pievadceļiem ar ievadiem līdz katrai plānotajai zemes vienībai, zaļajā zonā, 
ielas sarkano līniju robežās. 

6. Ja sakarā ar projekta risinājumiem būs nepieciešama esošā SIA Lattelecom 
sakaru tīkla pārvietošana, projekta saskaņošana iespējama pēc sakaru tīkla 
pārvietošanas projekta izstrādes un vienošanās noslēgšanas par esošo sakaru 
tīklu pārvietošanu ar SIA Lattelecom. 

7. Informācija par esošajām SIA Lattelecom elektronisko sakaru komunikācijām 
lokālplānojuma teritorijā saņemama Rīgā, Kleistu ielā 5.  

 

1. Ņemts vērā. 

2. Ņemts vērā. 

3. Lokālplānojuma risinājumi neparedz veikt esošo 
inženierkomunikāciju pārbūvi. 

4. Ielu sarkano līniju sašaurināšanas gadījumos ir 
veikta detalizēta esošo inženiertehniskās apgādes 
tīklu un būvju analīze, izmantojot pašvaldības 
rīcībā esošos topogrāfiskos materiālus, ar mērķi 
neparedzēt to pārbūvi. 

5. ir izstrādāti teorētiskie ielu šķērsprofili, 
nodrošinot iespēju izbūvēt nepieciešamās 
inženierkomunikācijas. 

6. – 

 

7.- 
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2. Valsts vides dienesta Lielrīgas 
reģionālā vides pārvalde 
12.01.2016. Nr.4.5.-19/807 

Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai īpašos nosacījumus neizvirza - 

3. Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
13.01.2016. Nr.23/1.1-14.2/10 
 

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko 
informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei: 
1.1. Atbilstoši Mārupes novada domes apstiprinātā Darba uzdevuma saturam un 

Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – 
Noteikumi) 7.punkta prasībām lokālplānojums jāizstrādā uz aktuālākās 
pieejamās LĢIA uzturētās topogrāfiskās kartes pamatnes. Kā palīgmateriālu 
var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti. 
[…] 

1.2. Atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas 
dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu 
nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar 
LĢIA. 

2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam lokālplānojuma grafiskās daļas materiālus 
noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās 
prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes 
pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes 
pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas 
izstrādāju. 
[…] 

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK noteikumu Nr.392 „Teritorijas 
attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” IV daļas 29.punktā un V 
daļas 40. un 41.1.punktā, lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts un 
vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem: 

Lokālplānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā 
esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus, un 
atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. 

Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 m vai 
5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti – „Valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu saraksts” un „Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts”. 
Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas. 

[…] 

1. Ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ņemts vērā. 

 

 

 

 

3. Ņemts vērā. 
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Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā ir deviņi valsts ģeodēziskā tīkla punkti – 
astoņi nivelēšanas tīkla 1. klases un viens globālās pozicionēšanas 2. klases punkts.  

Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā 
darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. 

4. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to 
uzskaitījumā minēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu 
uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.  

5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā 
jānorāda, ka veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo 
ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, 
teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā 
punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: ĻGIA – par 
darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā – par darbiem 
vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. 

Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, 

renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas 

zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai 

padarīti nepieejami. 

6. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie 
punkti. 

 

 

 

4. Ņemts vērā. 

 

5. Ņemts vērā. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ņemts vērā. 

 

4. AS „Latvijas Gāze” 
13.01.2016. Nr.27.4-2/180 
 
 

1. Plānojumā uzrādīt esošo sadales gāzesvadu un SGRP novietnes, sadalot 
gāzesvadu ar spiedienu līdz 1.6 MPa aizsargjoslas 

2. Paredzēt perspektīvo sadales gāzesvadu novietnes esošo un plānojamo ielu 
sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu 
(LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 „Inženiertīklu 
izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. 

3. Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības „Rīgas iecirkni” 

4. Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības Gāzapgādes attīstības 
departamenta Perspektīvās attīstības daļu. 

5. Lokālplānojuma grafisko daļu (inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma 
shēma) digitālā veidā (*.dwg formātā) un izdrukas veidā iesniegt Sabiedrības 
Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā. 

1. Daļēji ņemts vērā, jo ņemot vērā 
lokālplānojuma izstrādes mērogu un pieejamos 
topogrāfiskos materiālus, gāzapgādes shēmā 
nevar uzrādīt SGRP novietnes. 
2. Ir izstrādāti teorētiskie ielu šķērsprofili, 
nodrošinot iespēju izbūvēt nepieciešamās 
inženierkomunikācijas. 

3. , 4. Ņemts vērā. 

 

5. Ņemts vērā. 
 

5. VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
18.01.2016. Nr.4.3/11 

1. Lokālplānojumā jāietver vispārīgās transporta attīstības plāns atbilstoši Ministru 
kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas 

1.  Lokālplānojumā ir izstrādātas valsts un 
pašvaldības ielu un ceļu shēmas, t.sk. ielu 
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plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 6. punktam „Transporta 
infrastruktūras plānošana”. Apbūves teritoriju (jauno vai atjaunojamo un 
paplašināmo) saisti ar valsts autoceļu tīklu veicot ievērot „pakāpeniskuma” 
principu, tas ir, to tiešos pieslēgumus paredzēt pie pašvaldību (galvenokārt) vai 
valsts vietējiem autoceļiem, orientējoties uz pieslēgumu kopīgā skaita 
samazināšanu un savstarpēju attālināšanu perspektīvā, kas uzlabotu satiksmes 
drošības apstākļus. Jauno pieslēgumu plānošana valsts galvenajiem autoceļiem 
nav pieļaujama, bet reģionālajiem tikai izņēmuma gadījumos, ja tas ir saistīts ar 
esošā transporta tīkla pārplānošanu plašākā apkārtnē. 

2. Lokālplānojumā jāietver detalizēts transporta attīstības plāns, ja nav nodrošināta 
piekļūšana kādam atsevišķam zemes īpašumam vai arī uzsākot vai paplašinot 
uzņēmējdarbību, vai attīstot apdzīvojamo apbūvi uz esošiem zemju īpašumiem, 
kā arī veicot to sadali vairākos. 

Detalizētajā transporta attīstības plānā: 

- jānorāda esošie un plānotie ceļi un ielas, pilnībā atrisinot piekļūšanu katrai 
zemes vienībai, ievērojot „pakāpeniskuma” principu teritoriju pieslēgšanai valsts 
autoceļu tīklam (skat. 1. punktu), norādot vietējo ceļu (ielu) tīkla pieslēgšanās 
vietas valsts autoceļu tīklam, pēc iespējas samazinot jau esošo atsevišķo īpašumu 
pieslēgumu skaitu valsts autoceļiem; 

- jāiekļauj sabiedriskā transporta shēma, ietverot sabiedriskā transporta 
maršrutus ar pieturvietām; 

3. Lokālplānojumā īpaši (ar noteiktu apzīmējumu grafiskajā daļā un attiecīgu 
skaidrojumu tekstā) ir jāatzīmē teritorijas tieši blakus valsts galvenajiem un 
reģionālajiem autoceļiem, kurām (kopumā vai atsevišķiem zemes īpašumiem) nav 
un nevar tikt plānotas piekļūšanas iespējas no tiem, ja izstrādātā plānojum 
ietvaros nav atrisināta piekļūšana no pašvaldību vai valsts vietējiem autoceļiem. 

4.  Dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijas plānot tādā attālumā no valsts 
autoceļiem, lai būtu nodrošināti apstākļi, kas neprasa papildus pasākumus 
aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni. Izstrādājot teritoriju plānojumu 
jāņem vērā Ministru kabineta 2014. gada 7. Janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasības. 

5. Nosakot vai paplašinot pilsētas vai ciema robežas, aicinām akcentēt vietas, kur 
tas tiek veikts līdzās esošajiem valsts autoceļiem, it īpaši valsts autoceļu 
aizsargjoslās. Aicinām ņemt vērā to, ka atbilstoši Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma 11. Panta (2) daļai ciema statusu var piešķirt tikai tādai 

kategoriju shēma, ievērojot “pakāpeniskuma” 
principu. 
Lokālplānojuma teritorijā nav esošu valsts 
galveno autoceļu, kā arī nav plānoti jauni 
pieslēgumi pie esošā reģionālā autoceļa P132. 
 
 
 
 
2., 3. Lokālplānojumā ir izstrādāts gan ielu 
sarkano līniju grozījumu plāns, gan atsevišķs 
plāns piekļuves nodrošināšanai iekškvartālos, 
kurā ir iekļauti esošie un plānotie piebraucamie 
/ servitūta ceļi. Ir izstrādāta sabiedriskā 
transporta shēma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Lokālplānojumā netiek plānotas jaunas 
dzīvojamās vai publiskās apbūves teritorijas. 
 
 
 
5. Ciemu robežu grozījumi netiek paredzēti. 
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novada teritorijas daļai, kurā ir vai tiek plānota koncentrēta apbūve, pastāvīgi 
dzīvo cilvēki un ir izveidota attiecīga infrastruktūra. 

6. Gadījumos, ja jauno ciemu robežas plānots noteikt līdzās esošajiem valsts 
autoceļiem (kuri pašlaik atrodas ārpus apdzīvotajām vietām Ceļu satiksmes 
noteikumu izpratnē), pieļaujams, ka ciemu robeža sakrīt ar autoceļu ceļa zemes 
nodalījuma joslas robežu, taču lai nodrošinātu Aizsargjoslu likuma 13. Pantā 
noteikto aizsargjoslas noteikšanas mērķi – lai samazināto ielu, autoceļu un 
dzelzceļu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maģistrāļu 
ekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, teritorijas 
lokālplānojumā šajās vietās būvlaide ir jānosaka ne mazāka, kā attiecīgajam 
autoceļam ar likumu noteiktā aizsargjosla. Nav pieļaujams samazināt būvlaidi, tas 
ir – jaunu ēku plānošana (arī esošo ēku atjaunošanu vai pārbūvi) tuvāk par 100m 
no valsts galveno autoceļu brauktuves ass līnijas, tuvāk par 60m no valsts 
reģionālo autoceļu brauktuves ass līnijas vai tuvāk par 30m no valsts vietējo 
autoceļu brauktuves ass līnijas. Izņēmums var būt tikai servisa objekti, kuri 
apkalpo blakus esošā ceļa lietotājus, tādi kā -  degvielas uzpildes stacija, 
autoserviss, ēdināšanas uzņēmums, kuru precīza atrašanās vieta būs jānosaka 
detālplānojumā, respektējot attiecīgā autoceļa pārbūves vajadzības un LVS 190 
grupas standartos izvirzītās prasības. Izņēmums var būt arī inženiertīkli, ja to 
izvietojums netraucēs attiecīgā autoceļa pārbūves vajadzības. 

7. Lokālplānojumā ietilpstošajos apbūves saistošajos noteikumos jāietver 
nosacījumi, kuri nodrošina „Aizsargjoslu likumā” noteikto valsts autoceļu 
aizsargjoslu skarošo nekustamo īpašumu zemju izmantošanu autoceļu pārbūvei 
un reglamentē vienošanās noslēgšanas procedūras ar īpašniekiem par zemes 
izmantošanu. 

8. Rekomendējam pašvaldībai izvērtēt iespēju lokālplānojumos rezervēt teritoriju 
2011. gada darbā „Starptautiskās lidostas „Rīga” sasaistes ar valsts galveno 
autoceļu tīklu un pilsētas maģistrālajām ielām izpēte” (iesniegts pašvaldībai CD 
formātā, SM vēstule 25.08.2011) izstrādātajam risinājumam, kā Mārupes 
novadam un Rīgas pilsētai nākotnē nozīmīgai ielu tīkla sastāvdaļai. 

9. Pēc lokālplānojum apstiprināšanas, lūdzam plānojumu grafisko daļu iesniegt LVC 
gan rastra, gan vektordatu failu formātā. 

10. Nosacījumi ir derīgi līdz 2018. gada 18. Janvārim. Ja šajā laika periodā no 
Nosacījumu izsniegšanas dienas netiek uzsākta darbība, tie zaudē spēku. 

 
7. Ciemu robežu grozījumi netiek paredzēti. 
 
 
 
 
 
 
 
Lokālplānojumā ir noteiktas būvlaides, daļēji 
ņemot vērā šos nosacījumus, kā arī vadoties no 
esošās apbūves izvietojuma (iedibinātajām 
būvlaidēm, kas ir šobrīd atļautas) un Rīgas 
pilsētā noteiktajām būvlaidēm, ņemot vērā 
lokālplānojuma teritorijas novietojumu tieši 
blakus Rīgai un Rīgas pilsētas ielu turpinājumus 
Mārupes novadā. 
 
 
7. Ielu sarkanajās līnijās iekļautās teritorijas 
atļautā izmantošana ir “Transporta 
infrastruktūras teritorija”, kurā primārais 
izmantošanas veids ir ielu un ceļu izbūve vai 
pārbūve, kā arī inženierkomunikāciju 
izvietošana. 
8. Daļēji ņemts vērā. Plānoto ceļu savienojumu 
(1.būvniecības kārtu) ir iespējams realizēt 
izmantojot esošo ielu tīklu (autoceļi C13; V22; 
C30 un Lapiņu dambis), kuram lokālplānojumā 
ir precizētas ielu sarkanās līnijas un kategoriju 
sadalījums, un teritorijās ārpus Tīraines un 
Mārupes ciemu robežām, kas nav iekļautas šajā 
lokālplānojumā. 
9. Ņemts vērā. 
10.- 

6. A/S „Mārupes komunālie 
pakalpojumi” 

Izstrādājot lokālplānojuma projektu teritorijai, plānotām vai esošo būvju 

ūdensapgāde un notekūdeņu novadīšana jāparedz no/uz esošām ielas 

Ņemts vērā. 
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18.01.2016 Nr.2-6/20 komunikācijām, kā arī jāparedz ielu ūdensvada un sadzīves notekūdeņu 

kanalizācijas tīklu izbūve ielās bez komunikācijām. 

7. Rīgas domes Pilsētas 
attīstības departaments 
20.01.2016 Nr. DA-16-460-nd 

- Plānojot ielu tīkla un sarkanās līnijas precizēšanu ņemt vērā Rīgas domes 

2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34. “Rīgas teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” 17.pielikumā “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu 

izmantošanas aprobežojumi” (Rīgas domes 04.11.2014. saistošo noteikumu Nr.124 

“Par sarkano līniju detalizēšanu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā” 

3.pielikuma “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas 

aprobežojumi” redakcijā) noteiktās ielu sarkanās līnijas. 

- Mārupes un Tīraines ciemiem pieguļošo Rīgas pilsētas teritorijā spēkā esošo ielu 

sarkano līniju plāns 20.01.2016. nosūtīts dwg formātā Mārupes novada pašvaldības 

teritorijas plānotājai Dacei Žīgurei – dace.zigure@marupe.lv. 

Ņemts vērā. 

8. AS „Augstsprieguma tīkls” 
22.01.2016 Nr. 50SA10-08-150 

Sagatavojot detālplānojumu ievērot „Aizsargjoslu likuma” (1997.g.) 16., 35. un 45. 

Panta, Ministru kabineta noteikumu Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” (2006.g.), Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 

„Inžniertīklu izvietojums” (2014.g.), elektroiekārtu,citu inženierkomunikāciju un 

būvju būvniecības noteikumu prasības. 

Plānojot Zeltiņu ielas šķērsprofilu, paredzēt vietu divām 110kV pazemes kabeļu 

elektrolīnijām no plānotās transformatoru apakšstacijas Zeltiņu ielā 126, tālāk pa 

Zeltiņu ielu virzienā uz Rīgu, līdz esošajai 110Kv gaisvadu elektrolīnijai NR.242/243. 

Plānojot ielu sarkanās līnijas, aicinām to novietojumu izvēlēties tādu, lai turpmāk 

gatavojot detalizētākus ielu un citu inženierkomunikāciju plānojumus un 

būvprojektus, varētu ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 008-14 „Inženiertīklu 

izvietojums” (2014.g.) noteiktos horizontālos un vertikālos attālumus līdz 110kV un 

330kV elektrolīnijām, to balstiem, atsaitēm un balstu zemētājiem, tai skaitā: 

1. 110kV un 330kV elektrolīniju tuvumā  paralēli novietotas ielas/ceļus, 
sabiedriskā transporta pieturvietas paredzēt ārpus elektrolīniju 
aizsargjoslām. 

2. 110kV un 330kV elektrolīniju balstu un to atsaišu novietojumu neiekļaut 
ielu sarkano līniju teritorijās 

3. Sporta, rotaļu, cilvēku pulcēšanās objektu un bērnu iestāžu novietojumu 
paredzēt tālāk par 30 metriem no 110kV un 330kV elektrolīniju malējo 

 
 
 
 
 
 
Ņemts vērā, nosakot Zeltiņu ielas sarkanās 
līnijas. 
 
 
 
 
 
 
 
Nosacījumi daļēji ņemti vērā grozot spēkā 
esošās ielu sarkanās līnijas vai iekļauti 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu sadaļā. Ņemot vērā lokālplānojuma 
izstrādes mērogu un pieejamos topogrāfiskos 
materiālus, nav iespējams plānā precīzi attēlot 
elektrolīniju balstus. 
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vadu projekcijas. Paredzēt risinājumus, kas reāli izslēdz iespēju izmantot 
elektrolīniju aizsargjoslu autotransporta stāvvietām un laukumiem. 

4. Minimālais horizontālais attālums no 330kV elektrolīniju balsta pamatiem, 
to zemētājiem un balstu atsaitēm, šķērsojumā ar ielu/ceļu, līdz ielai – 10 
metri; no 110kV elektrolīnijām – 5 metri. 

5. Minimālais horizontālais attālums no 330kV elektrolīniju malējo vadu 
projekcijas līdz paralēli novietotai ielai/ceļam – 8 metri; no 110kV 
elektrolīnijas – 4 metri. 

6. Sarkano līniju grafiskajā daļā lūdzam attēlot 110kV un 330kV elektrolīnijas 
un to balstus. 

9. Olaines novada pašvaldības 
būvvalde 
25.01.2016 Nr.7.16./254 

Mārupes novadu ar Olaines novadu vienu Cenu Tīrelis un D/S Stūnīši teritorija. 

Piebraukšanas D/S Stūnīši zemes gabalam paredzēta no Lapiņu dambja pašvaldības 

autoceļa. Ielas sarkanās līnijās lokālplānojuma teritorijā izdalīt atsevišķas zemes 

vienības saskaņā ar „Parcelācijas, apgrūtinājumu un inženierkomunikāciju plānu”. 

Izstrādājot ielu projektus, paredzēt virsūdeņu uztveršanu un novadīšanu no 

detālplānojumā ietvertās ielu zemes klātnes ar iesūcināšanu gruntī un/vai to 

novadot projektējamām drenām un akām. 

Daļēji ņemts vērā.  

Lokālplānojumā neparedz zemes vienību sadali un 
parcelāciju, ņemot vērā MK noteikumu prasības 
lokālplānojumiem. 

10. Rīgas plānošanas reģions 
26.01.2016 Nr.Nos-2/1 

Izstrādājot Mārupes novada Tīraines ciema lokālplānojumu (turpmāk – LP), jāņem 

vērā 18.09.2015. apstiprinātās Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2014.-2030.gadam rekomendācijas telpiskās attīstības plānošanai. 

Reģiona mērogā būtiska ir Rīgas pilsētas un Pierīgas integrācija, kas veido 

administratīvi un saimnieciski fragmentētu, bet funkcionāli vienotu telpu, kur 

nepieciešama kopēja koordinēta attīstības plānošana un sadarbība. Pierīga aptver 

Rīgai tieši pieguļošās (Babītes, Mārupes, Ķekavas, Salaspils, Stopiņu, Garkalnes) un 

tuvās apkārtnes (Ādažu, Carnikavas) pašvaldību teritorijas. Šajā teritorijā apdzīvoto 

vietu statusam ir funkcijām pakārtots raksturs. Iesakām plānojumos paredzēt 

perspektīvo transporta un infrastruktūras maģistrālo trašu rezervēšanu, teritoriju 

rezervēšanu pārvadu un apļveida krustojumu izbūvei, pieslēgšanās vietas, teritorijas 

kājāmgājējiem, pastaigu un tūrisma taku, un veloceliņu tīklu izveidei. 

Izstrādājot LP, jāņem vērā 2007. gada 2. februārī apstiprinātais Rīgas plānošanas 

reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums - Perspektīva (II daļa) un Vadlīnijas (III daļa), 

īpašu uzmanību veltot:  

- Apdzīvojuma attīstībā priekšroku dot iedzīvotāju skaita un apbūves 

blīvuma paaugstināšanai esošajos ciemos, izvērtējot pastāvošo un potenciālo 

Ņemts vērā. 
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pieprasījumu pēc jauniem mājokļiem, pakalpojumu un darījumu iestādēm, darba 

vietām, tehniskās un vides infrastruktūras noslogojumu; ražošanas un noliktavu 

apbūves teritorijas izvietojamas atsevišķi no dzīvojamajām teritorijām, atdalot tās 

ar zaļo joslu un paredzot pasākumus ar ražošanu saistītās negatīvās ietekmes 

(trokšņi, vibrācijas, smakas) mazināšanai; 

- Veidot integrētu transporta sistēmu, pēc iespējas paredzot risinājumus 

dažādu ceļu satiksmes dalībnieku (gājēji, velobraucēji, autobraucēji, u.c.) 

pārvietošanās ērtības un drošības uzlabošanai; sadarbībā ar Rīgas pilsētu un ņemot 

vērā „Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānu” (LR Satiksmes ministrija, 2010.gads), 

izstrādāt sabiedriskā transporta tīkla plānu; 

11. Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 
01.02.2016. Nr.22/8-1.61/145 
 
 

Lokālplānojumam jāsatur informācija, kura raksturo: 

1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus un piebrauktuves 
saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts 
ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333). Apbūves 
teritorijas ēkām un būvēm nodrošina piebrauktuves un caurbrauktuves 
ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. Strupceļos ierīko vismaz 12x12 metrus 
lietus laukumus vai lokus ar minimālo diametru 16 metru, ugunsdzēsības 
automobiļu apgriešanai. Piebrauktuvju, iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums 
nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem, augstums – ne mazāks par 4,25 metriem. 
Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar 
drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti piemērojamo Latvijas 
standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības 
zīmes un signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar Ministru 
kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 „Ceļu satiksmes noteikumi”. 

2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” (apstiprināts ar Ministru 
kabineta 2015.gada 30.jūnijā noteikumiem Nr.326) un to izpildei piemērojamiem 
standartiem. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīko tā, lai ugunsdzēsības 
tehnika varētu ņemt ūdeni jebkurā gadalaikā un tā jānodrošina ugunsgrēka 
dzēšana vismaz trīs stundu laikā. Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā arī 
piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm saskaņā ar Latvijas 
standarta LVS 446 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības 
zīmes un signālkrāsojums” prasībām. 

Ņemts vērā. 
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12. Veselības inspekcija 
10.02.2016 Nr. 10-4/3736/71 

Detālplānojuma izstrādes gaitā paredzēt: 

- lokālplānojuma izstrādāšanu atbilstoši 14.10.2014. MK noteikumu Nr. 628 

„Noteikumi par pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas  dokumentiem” un 

22.05.2013. MK noteikumu Nr.240 „Vispārīgi teritorijas plānošanas, izmantošanas 

un apbūves noteikumi” prasībām; 

- objektu izvietojumu zemes gabalos, ievērojot Aizsargjoslu likumu un Mārupes 

novada apbūves noteikumus; 

- objektu pievienošanu centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem; 

- projektējot apbūvi – laika posmā līdz centralizēto kanalizācijas tīklu izbūvēs 

paredzēt vietējās kanalizācijas sistēmas (kopējās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas) 

ierīkošanu saskaņā ar LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” 6.2. sadaļas prasībām; 

- ārējo ūdensvada tīklu iekārtošanu saskaņā ar LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves” 

prasībām; 

- inženierkomunikāciju tīkla izvietošanu atbilstoši 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 

574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums””; 

- teritorijas labiekārtošanu, paredzot autotransporta kustības organizēšanu, 

piebraucamo, velo un gājēju ceļu ierīkošanu, atbilstoši spēkā esošajiem būvniecības 

normatīviem. 

Daļēji ņemts vērā, atbilstoši lokālplānojuma 
izstrādes mērogam un specifiskajiem darba 
uzdevumiem: 

 

- spēkā esošie normatīvie akti ievēroti; 

- lokālplānojums neparedz konkrētu objektu 
izvietošanu zemesgabalos; 

- visā teritorijā plānots pakāpeniski attīstīt 
centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklus, sniedzot iespēju iedzīvotājiem tai 
pieslēgties; 

- līdz centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu izbūvei pagaidu risinājumi realizējami 
saskaņā ar spēkā esošo Mārupes novada 
teritorijas plānojumu. 

13. Valsts SIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie 
īpašumi”  
11.02.2016. Nr.Z/1-14/244-e 

- Projekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās 
objektam pieguļošajās platībās. 

- Lokālplānojuma izstrādei jāpiesaista sertificēts meliorācijas sistēmu projektēšanas 
speciālists. 

-  Plānojot meliorācijas sistēmu būvniecību, jāizņem tehniskie noteikumi ZMNĪ. 

Lai nodrošinātu iepriekšminēto, ievērojami sekojoši likumdošanas akti: 

- 2010. gada 14. janvārī pieņemtais Meliorācijas likums; 

- LR MK 16.09.2014. noteikumi Nr.550 ,,Hidrotehnisko un meliorācijas būvju 
būvnoteikumi”; 

- 2015.gada 30. jūnija MK noteikumu Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-
15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

Daļēji ņemts vērā, atbilstoši lokālplānojuma 
izstrādes mērogam un specifiskajiem darba 
uzdevumiem: 

- 2016.gadā ir veikta pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas sistēmas 
inventarizācija, ko pēc Mārupes novada 
pašvaldības pasūtījuma veica meliorācijas 
speciālisti no uzņēmuma IK “Firma MELIORS”. 
Tāpēc atsevišķs speciālists lokālplānojuma 
izstrādei netika piesaistīts. 

- spēkā esošie normatīvie akti ievēroti. 
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- Meliorācijas sistēmu izbūves tehniskos risinājumus saskaņot Zemgales reģiona 
meliorācijas nodaļā. 

14. VAS „Latvijas dzelzceļš” 
18.02.2016. Nr.DIV-
6.3.1./101-2016 
 
 

1. Neplānot jaunas ielas, gājēju un velosipēdistu celiņus, inženierkomunikāciju 

koridorus valsts publiskās lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslā 

2. Lokālplānojuma teritorijā neveikt, izvērtēt nepieciešamību gājēju pārejas pāri 

dzelzceļa sliežu ceļiem ierīkošanai vai esošās sakārtošanai, un projektēt ielas 

sarkanās līnijas pieeju ceļiem pie gājēju pārejas. 

3. Lokālplānojuma 1. Redakciju iesniegt izskatīšanai valsts akciju sabiedrībā „Latvijas 

dzelzceļš”. 

1. Ņemts vērā. 
 
2. :Lokālplānojuma risinājumi neparedz izbūvēt 
jaunas gājēju pārejas pāri dzelzceļam. 
 
3. - 

15. A/S „Sadales tīkli”  
22.02.2016. Nr. 30KI20-
03.02/499 

1. Plānojot jauno un esošo ielu  sarkanās līnijas, ielu šķērsprofilu sarkano līniju joslā 

jāparedz vieta divām 20kV un divām 0,4kV kabeļlīnijām 0.6-1m attālumā no 

sarkanās līnijas. Jāievēro Ministru kabineta „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums” Nr.574 un Aizsargjoslu likuma 35. un 45. 

pantu prasībās. 

2. Gadījumos, kad ielu (ceļu) esošo sarkano līniju paplašināšanas vai pārvietošanas 

rezultātā esošie AS „Sadales tīkls” elektrotīkla objekti paliek zem plānoto ceļu 

brauktuves (elektropārvades līnijas) vai plānoto gājēju celiņu un veloceliņu joslā 

paliek elektrosadales un vidsprieguma transformatoru punkti, gaisvadu līnijas balsti, 

tos jāpārbūvē citā vietā ielu sarkano līniju joslā. Pārbūves izmaksas būs jāveic par 

sarkano līniju izmaiņu ierosinātāja līdzekļiem. 

3. Plānojot jauno un esošo ceļu izbūvi un rekonstrukciju posmiem, jāsaņem AS 

„Sadales tīkls” nosacījumi katram posmam atsevišķi.  

4. Zemes īpašumos „Tulpes” (kadastra Nr.80760080006), „Vazdiķi-B” (Kadastra 

Nr.80760080067), „Silaputniņu iela 13” (kadastra Nr.80760080463), „Silaputniņu 

iela 30” (kadastra Nr.80760080459), „Silaputniņu iela 32” (kadastra 

Nr.80760080460), „Silaputniņu iela 36” (kadastra Nr.80760080461) plānojot 

projektējamo objektu izvietojumu, atkarībā no to elektriskās slodzes lieluma, 

rakstura un režīma, jāparedz vienā no zemes īpašumiem zemes gabals kompaktā 

tipa (KTA) transformatoru apakšstacijas izvietošanai, nosakot tās optimālo vietu pēc 

iespējas tuvāk slodžu centram projektējamā ceļa malā, kur būtu nodrošināta brīva 

pieeja apakšstacijai jebkurā diennakts laikā AS „Sadales tīkls” elektrotīklu 

operatīvajam personālam. Izstrādājot elektroapgādes projektu nepieciešamības 

1. Ir izstrādāti teorētiskie ielu šķērsprofili, 
nodrošinot iespēju izbūvēt nepieciešamās 
inženierkomunikācijas, ņemot vērā ka 
lokālplānojuma risinājumi attiecas gan uz esošām, 
gan uz plānotām apbūves teritorijām. 
 
2. Lokālplānojums nerisina konkrētu ielu vai 
inženierkomunikāciju pārbūves jautājumus. 
 
 
 
 
3. Nosacījums iekļauts teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu sadaļā. 
 
4. , 5., Konkrēto zemes īpašumu plānošana daļēji ir 
izslēgta no lokālplānojuma sastāva, veicot 
grozījumus lokālplānojuma darba uzdevumā. 
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gadījumā par transformatoru apakšstacijas novietošanu jānoslēdz servitūta līgums 

starp AS „Sadales tīkls” un zemes īpašnieku. 

5. Zemes īpašumā „Robežnieki” (kadastra Nr.80760060088) esošo 0,4kV gaisvadu 

līniju, kura šķērso zemesgabala teritoriju jāiegulda kabelī ielas sarkano līniju joslā. 

6. Optimālo elektroiekārtu izvietojumu var izvēlēties pieaicinot konsultācijai 

sertificēto šajā jomā speciālistu. 

7. AS „Sadales tīkls” piederošās 20/0,4kV transformatoru apakšstacija un 20kV 

elektropārvades līnijas ir uzrādītas pielikumā Nr. 1 dotajā plānā. 

8. Lokālplānojuma pilna sējuma projekts (vienu sējumu jāparedz Pierīgas reģiona 

arhīvam) ar ielu šķērsprofiliem, elektropārvades līniju komunikāciju izvietojumu un 

digitālā projekta versiju (AutoCAD dwg. Formātā) jāsaskaņo AS „Sadales tīkls”, 

Pierīgas kapitālieguldījumu daļā, Stopiņu novadā, Rīgas ielā 14, „Līči” LV-2118, 

tālr.67727359; fakss: 67727330. 

9. Šo nosacījumu derīguma termiņš ir viens gads pēc to izsniegšanas.  

 
 
 
6. – 
 
 
7. Ņemts vērā. 
 
8. – 
 
 
 
9.- 
 
 

16. Dabas aizsardzības pārvalde 
16.03.2016. Nr.4.8/31/2016-
N-E 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas OZOLS 
informāciju, sarkano līniju lokālplānojuma teritorijās neatrodas valsts nozīmes īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijas, mikroliegumi, kā arī nav reģistrētas īpaši 
aizsargājamas sugas un biotopi. 

Administrācija nevirza nosacījumus lokālplānojuma izstrādei, jo plānotās darbības 
neskar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, īpaši aizsargājamas sugas un  biotopus 
un mikroliegumus. 

Administrācija uzskata, ka lokālplānojumam, no dabas aizsardzības viedokļa, nav 
nepieciešams piemērot stratēģisko novērtējumu, jo paredzētās darbības rezultātam 
nebūs būtiska ietekme uz īpaši aizsargājamās dabas teritorijām, īpaši aizsargājamas 
sugām un biotopiem un mikroliegumiem. 
 

- 
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5. INSTITŪCIJU SNIEGTIE ATZINUMI 
5.1. Institūciju sniegtie atzinumi par lokālplānojuma 1.redakciju 
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5.2. Ziņojums par institūciju atzinumiem lokālplānojuma 1.redakcijai 
 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par nosacījumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 03.01.2017 

Pārvalde lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai īpašos 
nosacījumus neizvirza, līdz ar to Pārvalde atzinumu par 
izstrādāto lokālplānojuma projektu nesniedz. 

- 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” 05.01.2017. 

Lokālplānojuma projekta 1.redakcijā tiek paredzēti vairāki 
jauni pievienojumi valsts vietējiem autoceļiem, sakarā ar to 
nav ievēroti Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008. gada 
7. jūlija noteikumu Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, 
komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 15. 
punkta prasības attiecībā uz ielu sarkano līniju izmaiņām pie 
valsts vietējiem autoceļiem. 
Lokālplānojuma projekta 1.redakcijā nav pievienots ceļu 
projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots 
attiecīgo ceļa pievienojumu izvērtējums un tehniski 
ekonomiskais pamatojums ar izvērtējumu par ceļu 
pievienojumu radītām satiksmes režīma izmaiņām un 
satiksmes negadījuma risku pieaugumu. 
VAS “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļa nepiekrīt 
lokālplānojuma risinājumiem. 

Atzinumā minētie MK noteikumi paredz 
iespēju jaunus ceļu pieslēgumus plānot 
tikai izstrādājot detālplānojumu, tāpēc līdz 
šim atzinumā prasītais ceļu projektēšanas 
jomā sertificēta būvinženiera atzinums 
netika iekļauts lokālplānojuma sastāvā. 
Ņemot vērā sniegto atzinumu, un ar mērķi 
saskaņot plānotos jaunos ielu pieslēgumus 
lokālplānojumā, maksimāli samazinot vai 
izslēdzot nepieciešamību izstrādāt 
detālplānojumus jaunu ielu pieslēgumu 
plānošanai turpmāk, ir sagatavots ceļu 
projektēšanas jomā sertificēta 
būvinženiera izvērtējums par no jauna 
plānoto ceļu pievienojumiem (skat. 
projekta pielikumu sadaļā). 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 02.01.2017. 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši MK noteikumu 
Nr.628 prasībām un ir daļēji ievēroti LĢIA 13.01.2016. sniegtie 
nosacījumi. 
Lūdz ievērot LĢIA Nosacījumu 3.punkta prasības: 
1. Lokālplānojuma Paskaidrojuma raksta 3.5. punkta (4) 

apakšpunktā tiek minēts, ka Mārupes novada pašvaldība 
14.04.2016 ir sniegusi informāciju par lokālplānojuma 
teritorijā esošajiem vietējā tīkla punktiem, un šie punkti ir 
attēloti Ģeodēziskā tīkla punktu shēmā, taču 
lokālplānojumam nav pievienots vietējā ģeodēziskā tīkla 
punktu saraksts. Lūdzam pievienot sarakstu. 

2. Ģeodēzisko punktu shēmā (21.attēls) ir attēloti 7 (septiņi) 
valsts ģeodēziskā tīkla nivelēšanas 1. klases punkti, bet 
saskaņā ar Paskaidrojuma raksta 38.lpp pievienoto 
2.tabulu “Valsts ģeodēziskā tīkla punkti”, lokālplānojuma 
teritorijā atrodas 5 (pieci) valsts nivelēšanas 1. klases 
punkti. 

 
 
 
 
1. Lokālplānojuma Pielikumu sadaļai 
papildus pievienots vietējā ģeodēziskā 
tīkla punktu saraksts. 
 
 
 
2. Precizēts atbilstoši LĢIA aktuālajai 
informācijai. 
 
 

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 30.12.2016. 

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa sniedz pozitīvu 
atzinumu izstrādātajai lokālplānojuma redakcijai. 

- 

AS “Sadales tīkli” 06.01.2017. 

AS “Sadales tīkls” nav iebildumu un papildus prasību 
izstrādātajam plānojumam. 

- 

SIA “Lattelecom” 18.01.2017. 
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SIA “Lattelecom” nav iebildumu pret izstrādātā 
detālplānojuma projekta risinājumiem. 
Papildus nosacījumi pie tehniskā projekta izstrādes: 

 Paredzēt vietu perspektīvā elektronisko sakaru tīkla 
izvietojumam pa projektējamo 6 metrus plato E V 
kategorijas ielu, zaļajā zonā vai zem gājēju ietves. 

 Vietās, kur esošās SIA ‘Lattelecom” komunikācijas 
projekta izstrādes rezultātā nonāk ielu braucamajā 
daļā, paredzēt to iznešanu zaļajā zonā vai zem 
trotuāra, izstrādājot atbilstošu projektu, SIA 
“Lattelecom” komunikāciju pārvietošanai. 

- 

SIA “Latvijas Gāze” 12.01.2017. 

Nav iebildumu Lokālplānojuma projekta tālākai 
apstiprināšanai pašvaldībā.  
Papildus informē, ka: 

 paredzēt iespēju gāzes pievada izbūvei katram 
patērētājam atsevišķi; 

 katram patērētājam atsevišķi paredzēt gāzes 
spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtas novietni uz 
īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas 
sarkano līniju zonas; 

 izstrādājot teritorijas gāzes apgādes tehnisko 
projektu, gāzes vada novietni paredzēt atbilstoši AS 
“Latvijas Gāze” izdotiem tehniskajiem noteikumiem. 

- 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 29.12.2016. 

Nav iebildumu lokālplānojuma redakcijai. - 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 28.12.2016. 

Pārvalde informē, ka Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” neparedz VUGD 
atzinumu sniegšanu konkrētajā gadījumā. 

- 

VAS “Latvijas dzelzceļš” 24.01.2017. 

Ir izpildīti VAS “Latvijas dzelzceļš” nosacījumi, un neiebilstam 
pret plānojuma risinājumiem. 

- 

Rīgas plānošanas reģions 25.01.2017. 

RPR ir sniedzis nosacījumus un informāciju, kas 
lokālplānojuma redakcijā kopumā ir ņemti vērā un atbilstoši 
pamatoti lokālplānojuma redakcijas paskaidrojuma rakstā. [..] 
LP paskaidrojuma rakstā, sniedzot normatīvo aktu 
apkopojumu, kas attiecināmi uz ielu teritoriju plānošanu, 
raksturoti ne tikai normatīvo aktu noteiktie principi un 
uzstādījumi, bet arī to ievērošanas vai neievērošanas sekas. 
Līdz ar to teicami raksturoti arī problēmjautājumu cēloņu un 
seku faktori Mārupes un Tīraines ciemu kontekstā. Veiktais 
apkopojums atzīmējams, kā teicams piemērs normatīvo aktu 
analīzei kontekstā ar izvirzīto LP izstrādes mērķi un darba 
uzdevumiem. [..] 
LP paskaidrojuma rakstā, lokālplānojuma teritorijas attīstības 
nosacījumu un pašreizējās izmantošanas aprakstā, sniegts 
galveno faktu un situācijas raksturojums, kas atzīmējams kā 
labi strukturēts un svarīgus faktorus izceļošs, lai gūtu 
pienācīgu vispārēju priekšstatu par LP teritoriju un situācijas 
kontekstu. Turklāt LP teritorija analizēta atbilstoši aplūkojot 

- 
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Mārupes novada un kaimiņu pašvaldību teritoriju attīstības 
plānošanas dokumentos, projektos un attīstības koncepcijās 
ietvertos risinājumus Rīgas un Pierīgas vienotas transporta 
sistēmas attīstības kontekstā. Izvērtējot situāciju, pēc sniegtā 
LP teritorijas attīstības nosacījumu un pašreizējās 
izmantošanas apraksta, kā arī iepazīstoties ar LP izstrādes 
pamatojumu, LP izstrādes nepieciešamība, ir skaidri 
pamatota, Mārupes un Tīraines ciemu attīstībai labākus 
priekšnosacījumus veicinoša. 
Izstrādātie LP risinājumi paskaidrojuma rakstā ir paskaidroti ar 
atsauci uz atbilstošo normatīvo aktu vai piemēroto tehnisko 
parametru. Minētie risinājumi atbilst un nav pretrunā ar 
lokālplānojuma teritorijas attīstības nosacījumu un 
pašreizējās izmantošanas aprakstā sniegto situācijas analīzi. 
[..] 
LP redakcijas grafiskā daļā un paskaidrojuma rakstā 
piedāvātos risinājumus Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla 
un sarkano līniju koridoru robežu izmaiņām RPR saskata kā 
atbalstāmas. [..] 
Jāatzīmē, ka LP redakcijā teicami analizēti normatīvie akti, 
Mārupes novada un kaimiņu pašvaldību teritoriju attīstības 
plānošanas dokumentos, projektos un attīstības koncepcijās 
ietvertie risinājumi, kas attiecināmi un tieši saistīti ar LP 
teritoriju. Tam papildus vēlama būtu atsauce arī uz daudzviet 
saturiski pārklājošām pamatnostādnēm, kas definētas RPR 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam ietvertajās 
„Rekomendācijās telpiskās attīstības plānošanai”, un RPR 
telpiskā (teritorijas) plānojuma 2005.-2025.gadam 2.daļai 
“Perspektīva” un 3.daļai “Teritorijas plānojuma vadlīnijas”. [..] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Labojumi vai papildinājumi nav 
nepieciešami, jo izstrādājot 
lokālplānojumu ir ņemta vērā Mārupes 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 
2026.gadam, iekļaujot nepieciešamās 
atsauces, kuras izstrādē savukārt ir ņemtas 
vērā RPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2014.-2030.gadam “Rekomendācijas 
telpiskās attīstības plānošanai” 

AS “Augstspriegumu tīkls” 30.12.2016. 

AS “Augstsprieguma tīkls” informē, ka TAPIS interneta vietnē 
publicētie dokumenti izskatīti un nav atzīstami par 
pieņemamiem, jo nav ievērotas Latvijas būvnormatīva LBN 
008-14 “Inženiertīklu izvietojums” (7.tabula) prasības par ielu 
un 110kV un 330kV elektrolīniju savstarpējo attālumu šādu 
elektrolīniju posmos un balstu tuvumā: 

1. 110kv elektrolīnijas balsts Nr.14 zemes vienībā 8076 
007 0690, 

2. 110kv elektrolīnijas balsts Nr.15 zemes vienībā 8076 
007 1211, 

3. 110kv elektrolīnijas balsts Nr.23 zemes vienībā 8076 
007 0279, 

4. 110kv elektrolīnijas posms zemes vienībās 8076 003 
1340 un 8076 003 1343, 

5. 110kv elektrolīnijas posms zemes vienībās 8076 003 
0083 un 8076 003 1374, 

6. 330kv elektrolīnijas balsts Nr.26 zemes vienībā 8076 
003 0055, 

7. 330kv elektrolīnijas balsts Nr.25 zemes vienībā 8076 
003 0671, 

8. 330kv elektrolīnijas balsts Nr.12 zemes vienībā 8076 
007 2433 

Nepieciešams veikt labojumus, ja tie ir 
pamatoti, papildus sniedzot detalizētu 
informāciju par katru atzinumā minēto 
balsta novietojumu kontekstā ar spēkā 
esošajām vai plānotajām ielu sarkanajām 
līnijām: 
1. Pie Vienības gatves – sark.līn. negrozīt, 
jo tās ir noteiktas ar mērķi rezervēt 
teritoriju Rīgas pil. Dienvidu tilta trases 
noslēguma krustojumam ar Vienības gatvi. 
2.Pie dzelzceļa Šosciemā – likvidēt sark.līn 
posmu gar dzelzceļu no Ventas ielas Rīgas 
virzienā, līdz nākamajai šķērsielai, 
saglabājot to kā “plānoto ceļu”. Piekļuve 
z/gab jārisina ar DP (divi lieli z/gab, kuriem 
piekluve šobrīd  ir nodrošināta). 
3.Starp Brūkleņu un Laimdotas ielām – ir 
jau veikta korekcija, balsts ir iznests ārpus 
sark.līn., brauktuvi ir iespējams izbūvēt 5m 
attālumā no balsta, jo sark.līn ir 15m 
platas. Labojumi nav nepieciešami. 
4. Strupceļš no Paleju ielas - ir realizēts 
detālplānojums “Menģeļi”, 2006.gads 
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Informē, ka TAPIS interneta vietnē publicētā plānojuma 
projekta grafiskās daļas mēroga 1:10000 nav piemērotas 
situācijas detalizētai novērtēšanai. 

(saskaņots ar Latvenergo) – noteiktas ielas 
sarkanās līnijas, realizēta zemes vienību 
sadale, īpašumu apgrūtinājumi reģistrēti 
zemesgrāmatā. Labojumi nav 
nepieciešami. 
5. Strupceļš no Druvas ielas – sašaurināt 
noteiktās ielas sarkanās līn. līdz 8m, jo 
esošās tikai daļēji skar aizsargjoslu. 
Detālplānojums “Lapenieki”, 2006.gads 
(saskaņots ar Latvenergo). 
6.starp Vārpu un Unnes ielām diagonāla 
el.līnija ar balstu – saglabāt spēkā esošo 
Ziedukēpja ielas turpinājumu no Unnes 
ielas līdz Ziedleju ielai un pārtraukt Unnes 
ielas trasi pie elektrolīnijas  - likvidēt Unnes 
ielas posmu līdz Vārpu ielai). 
7. Lambertu ielas vidū – koriģēt, balstu 
izslēdzot no sark.līn,  esošo brauktuvi 
iespējams pārbūvēt, ievērojot 5m 
attālumu no balsta. 
8. starp Dzelzceļa un Kabiles ielām – 
īpašumā ir 2 balsti, bet neviens neskar ielu 
sarkanās līnijas.  Ielu sarkanās līnijas 
noteiktas saskaņā ar detālplānojumu 
“Kaijas”, 2006.gads (saskaņots ar 
Latvenergo. Labojumi nav nepieciešami. 
 
Nosūtīt labojumus ar paskaidrojumiem 
atkārtotai izvērtēšanai. 

AS “Augstspriegumu tīkls” 10.03.2017. 

AS “Augstsprieguma tīkls” sniedz šādus komentārus: 

1. 110kV elektrolīnijas posms zemes vienībās 8076 003 1340 

un 8076 003 1343 – plānotais sarkano līniju novietojums 

ielai garenvirzienā zem 110kV vadiem padara 

neiespējamu Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 

“Inženiertīklu izvietojums” prasību ievērošanu par ielas un 

elektrolīnijas savstarpējā minimālā paralēlā attāluma 

ievērošanu, kas būvnormatīvā noteikts 4 metru attālumā 

(7.tabula, 1.1.punkts); 

2. 330kV elektrolīnijas balsts Nr.25 zemes vienībā 8076 003 
0671 – plānotais sarkano līniju novietojums ielai 
šķērsojumā ar 330kV elektrolīniju padara neiespējamu 
Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu 
izvietojums” prasību ievērošanu par ielas un 
elektrolīnijas balsta savstarpējā minimālā attāluma 
ievērošanu šķērsojumā, kas būvnormatīva noteikts 10 
metru attālumā (7.tabula, 2.2.punkts). 

AS “Augstsprieguma tīkls” atkārtoti lūdz rast iespēju mainīt 
plānoto ielu novietojumu attiecībā pret pārvades tīkla 
elektrolīnijām un to balstiem. 

 
1. Sarkanās līnijas precizētas. 
 
 
 
2. Precizēts sarkano līniju novietojums, 
ievērojot 10 m attālumu no līnijas balsta. 

Veselības inspekcija 01.02.2017. 
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Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam lokālplānojuma 
risinājumiem. 

- 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 06.02.2017. 

Informē, ka Lokālplānojuma redakcija ir atbalstāma, taču 
dara zināmu, ka papildus nepieciešams savstarpēji vienoties 

 par sarkano līniju noteikšanas nepieciešamību 
dzelzceļa līnijas “Rīga-Jelgava” dzelzceļa 
infrastruktūras zemju nodalījuma joslai, teritorijā 
starp Sīpeles ielu un Dīķa ielu; 

 par Rožlejas ielas sarkano līniju iespējamo noteikšanu 
posmā starp Sīpeles ielu un Paleju ielu kontaktēties ar 
Departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes 
Lokālplānojumu nodaļas galveno teritorijas plānotāju. 

- 
 
Sarkanās līnijas precizētas. 

Olaines novada Dome 08.02.2017. 

Savas kompetences ietvaros sniedz pozitīvu atzinumu 
izstrādātā lokālplānojuma redakcijai un neiebilst 
lokālplānojuma 1.redakcijas tālākai virzībai. 

- 

Dabas aizsardzības pārvalde 03.02.2017. 

Administrācija ir iepazinusies ar Lokālplānojumu un neiebilst 
Lokālplānojuma risinājumiem. 

- 
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5.3. Institūciju sniegtie atzinumi par lokālplānojuma 2.redakciju 
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5.4. Ziņojums par institūciju atzinumiem lokālplānojuma 2.redakcijai 
 

Atzinumi 
Izstrādātāja komentāri par nosacījumu 

ievērošanu 

Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde, dokumenta datums ir tā elektroniskās 
parakstīšanas datums, Nr. 4.5.-20/4836 

Ņemot vērā, ka Pārvalde 01.02.2016. vēstulē Nr.4.5.-
19/807 norādīja, ka lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai 
īpašos nosacījumu neizvirza, Pārvalde atzinumu par 
izstrādāto lokālplānojuma 2.redakciju nesniedz. 

- 

VAS “Latvijas Valsts ceļi”, 12.07.2017., Nr.4.3.1/7794 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” turpmāk – LVC) izvērtēja iesniegto 
lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un 
sarkano līniju precizēšana, ietverot priekšlikumus atsevišķu 
zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšana, 2. redakcijas 
projektu. Pilnveidotajā lokālplānojuma redakcijā ir ievērtēta 
LVC Atzinumā (Nr.4.3.1/104, 05.01.2017.) sniegtā piezīme par 
plānoto ceļu pievienojumu izvērtējumu atbilstoši 07.07.2008. 
MK noteikumu Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, 
komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” 
prasībām.  

LVC nav principiālu iebildumi par izstrādātā lokālplānojuma 
projekta 2. redakciju. 

- 

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 04.07.2017., Nr. 414/7/1-15/602 

Lokālplānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši MK 
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
prasībām un ir novērsti SIA “Metrum” 2017. gada 2. janvāra L 
ĢIA vēstulē Nr. 8/1.1-14.5/1168 minētie aizrādījumi. 

Vēršam uzmanību, ka grafiskajos materiālos izmantotā 
kartogrāfiskā pamatne ir topogrāfiskā karte M 1:10 000, nevis 
plāns. 

LĢIA atbalsta lokālplānojuma tālāku virzību. 

- 

 

 

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, 13.07.2017., Nr. Z/1-14/1480-e 

Valsts SIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie 
īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa sniedz 
pozitīvu atzinumu izstrādātajai lokālplānojuma  ,,Mārupes un 
Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, 
ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā 
zonējuma grozīšanai” 2. redakcijai.  

- 

AS “Sadales tīkls”, 18.08.2017., Nr. 30KI20-03.02/2086 

AS “Sadales tīkls” nav iebildumu un papildus prasību 
izstrādātajam lokālplānojuma projektam (2.redakcijai). 

- 

SIA “Lattelecom”, 12.07.2017., Nr. 37.1-10/2218/1027 

SIA Lattelecom pret izstrādāto lokālplānojuma projekta otrā 
redakcijā ir sekojoši papildinājumi: 

Precizēt paskaidrojumu rakstu atbilstoši 
atzinuma prasībām. 
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 Paskaidrojuma raksts 
 3.5. Inženiertehniskā apgāde un aizsargjoslas 
 Inženiertehniskie tīkli un objekti 
 Elektronisko sakaru tīkli 
 Pirmā rindkopa, 30. lpp: 

“Lokālplānojuma teritorijā ir pieejams SIA “Lattelecom” 
fiksētais publiskais telekomunikāciju tīkls. SIA “Lattelecom” 
nodrošina klientiem dažādus pakalpojumus: balss telefonu, 
ISDN, dažāda ātruma datu pārraides līnijas un interneta 
pakalpojumus izmantojot telefona līnijas (DSL)”,  
Rindkopu papildināt ar tekstu: 
“Lokālplānojuma teritorijā ir pieejams SIA “Lattelecom” 
fiksētais publiskais telekomunikāciju tīkls, kā arī Optiskais 
tīkls. 
SIA “Lattelecom” nodrošina klientiem dažādus pakalpojumus: 
balss telefonu, ISDN, dažāda ātruma datu pārraides līnijas un 
interneta pakalpojumus izmantojot Optisko un vara tīklus”. 

 31.lpp papildināt ar attēlu Nr. 16 
 16. attēls. Esošās un plānotās elektronisko tīklu 

attīstības teritorijas izpētes shēma. 
Apzīmējumi: zilā krāsa – esošais optiskais tīkls 
Sarkanā krāsa – optiska tīkla attīstības teritorijas izpēte 
 
Papildus nosacījumi pie tehniskā projekta izstrādes: 

 Paredzēt vietu perspektīvā elektronisko sakaru tīklu 
izvietojumam pa projektējamo 6 metrus plato E V 
kategorijas ielu, zaļajā zonā vai zem gājēju ietves. 

 Vietās, kur esošās SIA “Lattelecom” komunikācijas 
projekta izstrādes rezultātā nonāk ielu braucamajā 
daļā, paredzēt to iznešanu zaļajā zonā vai zem 
trotuāra, izstrādājot atbilstošu projektu, SIA 
“Lattelecom” komunikāciju pārvietošanai. 

SIA “Latvijas Gāze”, 19.07.2017., 27.4-2/1698 

AS “Latvijas Gāze” informē, ka iepazinusies ar izstrādāto 
Lokālplānojumu. 

Lokālplānojuma: 

 Paskaidrojuma raksta “Gāzapgādes shēma”, 
 lapa 5 “Ielu šķērsprofili”, 
 lapa 6 “Ielu šķērsprofili”, 
 lapa 7 “Ielu šķērsprofili”, 
 lapa 8 “Ielu šķērsprofili”. 

Saskaņotas un nav iebildumi Lokālplānojuma projekta tālākai 
apstiprināšanai pašvaldībā. 

Papildus informējam: 

 paredzēt iespēju gāzes pievada izbūvei katram 
patērētājam atsevišķi, 

 katram patērētājam atsevišķi paredzēt gāzes 
spiediena regulēšanas – uzskaites iekārtas novietni uz 
īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas 
sarkano līniju zonas, 

- 
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 izstrādājot teritorijas gāzes apgādes tehnisko 
projektu, gāzes vada novietni paredzēt atbilstoši AS 
“Latvijas Gāze” izdotajiem tehniskajiem projektiem. 

AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”,  

- Par lokālplānojuma 2.redakciju atzinums 
nav saņemts 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, 14.07.2017., Nr. 22/8-1.6.1/590  

Pārvalde informē, ka lokālplānojumam jāsatur informācija, kura 
raksturo: 

1. Būvju lietošanas veidus, izvietojumu, ugunsdrošības attālumus 
un piebrauktuves saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 
„Būvju ugunsdrošība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 
2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.333). Piebrauktuvju, 
iebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks 
par 3,5 metriem, augstums – ne mazāks par 4,25 metriem. 
Piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai apzīmē ar 
drošības/ugunsdrošības zīmēm saskaņā ar obligāti 
piemērojamo Latvijas standartu LVS 446 „Ugunsdrošībai un 
civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums”, kā arī ceļu zīmēm (aizlieguma) saskaņā ar 
Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumiem Nr.571 
„Ceļu satiksmes noteikumi”. 

2. Ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi saskaņā ar Latvijas 
būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”” 
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnijā 
noteikumiem Nr.326) un to izpildei piemērojamiem 
standartiem. Jāparedz centralizēta ūdensapgādes sistēma ar 
cilpveida tīkliem. UZ ūdensvada maģistrālēm paredz aizvarus vai 
aizbīdņus atsevišķo posmu atvienošanai, gaisa vārstus 
ūdensvadu atgaisošanai un izlaides ūdensvadu iztukšošanai. 
Ugunsdzēsības hidrantu izbūve paredz aizsardzību pret 
sasalšanu ziemā. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā 
izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo 
ugunsdzēsību no vismaz diviem hidrantiem un vismaz trīs 
stundu laikā (izņemot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 
“Ūdensapgādes būves” minētos gadījumus). Ugunsdzēsības 
hidrantus izbūvē saskaņā ar Latvijas standartiem LVS NE 14339 
“Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti”, LVS EN 14384 
“Virszemes ugunsdzēsības hidranti” un LVS 187 “Ugunsdzēsības 
hidrantu nacionālās prasības”. Jāņem vērā nepieciešamie ūdens 
patēriņi ārējai un iekšējai ugunsdzēsībai, kā arī saimnieciskām 
un sadzīves vajadzībām. Ūdens ņemšanas atrašanās vietas, kā 
arī piebraukšanas ceļus pie tām apzīmē ar norādījuma zīmēm 
saskaņā ar Latvijas standarta LVS 446 “Ugunsdrošībai un civilajai 
aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” 
prasībām. Ugunsdzēsības hidrantu aku vākus un virszemes 
ugunsdzēsības hidrantus krāso sarkanā (piemēram, RAL-3001) 
krāsā, atbilstoši MK 19.04.2016. noteikumu Nr.238 
“Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. 

Vienlaikus vēršam Jūsu uzmanību, ka ugunsdrošības prasības, kas 
fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un 
sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no 
objekta īpašuma formas un atrašanās vietas, nosaka MK 19.04.2016. 
noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”. 

Lokālplānojumā papildinājumi vai 
precizējumi nav nepieciešami. 
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VAS “Latvijas dzelzceļš”, 21.07.2017., Nr. DN-6.3.1./364-2017 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” 24.01.2017. 
vēstulē Nr.DN-6.3.1./45-2017 sniedza atzinumu minētā 
lokālplānojuma 1. redakcijai, un neiebilstam pret “Mārupes 
un Tīraines ciema ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanas” 
lokālplānojuma 2. redakcijas risinājumiem. 

- 

Rīgas plānošanas reģions, 01.08.2017., Nr. Nos-2/16 

Rīgas plānošanas reģions 25.01.2017. vēstulē Nr. Nos-2/3 ir 
sniedzis pozitīvu atzinumu par lokālplānojuma 1.redakciju. 

Rīgas plānošanas reģions ir izvērtējis lokālplānojuma 
2.redakciju un informē, ka veiktie precizējumi atbilst RPR 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem 
uzstādījumiem un iepriekš sagatavotajiem RPR 
nosacījumiem, kas ir ņemti vērā un atbilstoši pamatoti 
lokālplānojuma redakcijas paskaidrojuma rakstā. 

- 

AS “Augstspriegumu tīkls, 04.08.2017., Nr. 50SA10-08-965/e 

Ģeoportālā pieejamās izmaiņas lokālplānojuma dokumentos 
ir izskatītas. 

Sakarā ar to, ka grafiskās daļas kartes “Sarkanās līnijas” 
mērogs ir 1:5000, kā arī to, ka kartē nav attēloti novada 
teritoriju šķērsojošo 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju 
balsti, detalizēti novērtēt Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 
“Inženertīklu izvietojums” ievērošanu attiecībā pret plānoto 
ielu un elektrolīniju savstarpējo novietojumu nevar. 

Var izteikt pieņēmumu, ka pārskatā par lokālplānojuma 
izstrādi minētie izstrādātāja komentāri par nosacījumu 
ievērošanu, kā arī veiktā sarkano līniju labošana un 
precizēšana ļaus sagatavot ielu būvprojektus ievērojot 
būvnormatīva prasības. 

- 

Veselības inspekcija, 12.07.2017., Ne. 5.3.-6/18577/2385 

Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam lokālplānojuma (2. 
redakcija) Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano 
līniju precizēšanai, ietverot atsevišķu zemes vienību 
funkcionālā zonējuma grozīšanai risinājumam. 

- 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 05.07.2017., Nr. DA-17-842-ap 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir 
izskatījis jūsu iesniegto lokālplānojumu Mārupes un Tīraines 
ciema ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un informē, ka 
lokālplānojuma 2. redakcija ir atbalstāma. 

- 

Olaines novada pašvaldības būvvalde, 18.07.2017., BIS-BV-47-2017-75 (7.16) 

Olaines novada pašvaldības būvvalde detalizēti iepazinās ar 
izstrādāto lokālplānojuma 2. redakcijas atbilstību Olaines 
novada izsniegtajiem nosacījumiem un savas kompetences 
ietvaros sniedz pozitīvu atzinumu par izstrādāto 
lokālplānojuma 2. redakciju un neiebilst lokālplānojuma 2. 
redakcijas tālākai virzībai. 

- 
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Dabas aizsardzības pārvalde, 12.07.2017., Nr. 4.8/93/2017-N-E 

Pārvalde neiebilst Lokālplānojuma risinājumiem. - 

 

  



Lokālplānojumus Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai un atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai  

 

167                                                                               

6. LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS MATERIĀLI 
6.1. Lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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6.2. Lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju 
atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols 
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6.3. Lokālplānojuma 2. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes protokols 
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6.4. Lokālplānojuma 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju 

atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokols 
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