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Pielikums  

25.09.2018. atzinumu izskatīšanas sanāksmes protokolam 

 

Ziņojums par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriedes laikā 

saņemtajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.  

 

I daļa – Ziņojums par fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem 

 
Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

1.  Latvijas dabas fonds 

(2018. gada 31. augustā 

Nr. 1.-5.2./117) 

MND Nr.2-7-2871 

 

 

- Ņemot vērā, ka šīs teritorijas ietver mežu platības, ierosinām kā 

vienu no atļautās izmantošanas veidiem DA1 teritorijās noteikt arī 

mežsaimniecisko izmantošanu, vienlaikus nosakot kailcirtes 

aizliegumu un nepieciešamības gadījumā  - arī citas konkrētajai 

vietai atbilstošas papildus prasības meža apsaimniekošanai. Šādi 

nosacījumi atvieglotu DA1 teritorijās ietilpstošo mežu kopšanu, taču 

nenosakot kailcirtes aizliegumu u.c. prasības meža 

apsaimniekošanai, zūd šo teritoriju dabas un rekreācijas vērtība. 

- Nepieciešams uzlabot plānojuma grafiskās daļas noformējumu. 

Ierosinām izveidot atsevišķu shēmu transporta risinājumu 

atspoguļošanai, norādot esošo un plānoto transporta infrastruktūru. 

- VIDES PĀRSKATAM.  

Plānojuma vides pārskatā nav pietiekami izvērtēta plānotā 

pašvaldības autoceļa un tā radītās antropogēnās slodzes ietekme uz 

dabas liegumu “Cenas tīrelis”  

Attiecīgi nepieciešams atkārtoti izvērtēt plānotā autoceļa ietekmi un 

precizēt vides pārskatu.  

- Vēršam uzmanību, ka plānojuma vides pārskata projekta 56. lpp. ir 

minēts, ka “ilgtermiņā, attīstoties lidostas infrastruktūrai visā 

teritorijā, novadā tiks zaudēti vismaz 490 ha mežu, kas ir nozīmīgs 

meža teritoriju samazinājums (gandrīz 25 % no kopējās mežaudžu 

platības novadā) novada līmenī”. Līdz ar to šajā kontekstā (un 

kontekstā ar mežu u.c. neapbūvētās zemes platības samazināšanos 

80760110640 

 

No M2 uz M1  Atbalstāms pēc būtības.  

 

Par ierobežotas mežsaimnieciskās 

izmantošanas atļaušanu DA1, 

precizējami nosacījumi TIAN un 

vērtējams par nepieciešamību veidot 

kā Mežu teritorijas funkcionālo  

apkašzonu. 

 

Ceļš uz Cenas tīreli tiek saglabāts un 

paredzams ierīkot sadarbībā ar 

īpašniekiem, vienlaikus arī DAP 

izstrādes ietvaros skatot 

infrastruktūras izveidi Cenas tīrelī, 

ietekmju mazināšanai. DAP savā 

atzinumā par izstrādāto teritorijas 

plānojuma redakciju nenorādīja uz 

pretrunām starp piekļuves 

nodrošināšanu un dabas aizsardzības 

interesēm.  

 

Vides pārskata precizējumi tiks 

sagatavoti balstoties uz risinājumu par 

M2 teritoriju.    
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

citu attīstības projektu rezultātā) vides pārskatā nav pietiekami 

izvērtēta derīgo izrakteņu ieguve plānotajā M2 teritorijā uz 

dienvidiem no Jaunmārupes (t.s. “A1 teritorija” ietekmes uz vidi 

novērtējuma materiālos). 

Ņemot vērā augstāk minēto, ierosinām: 

1) atkārtoti izvērtēt mežu un purvu teritoriju vērtības un 

nozīmi Mārupes novadā ilgtermiņā, tostarp izvērtējot dabisko un 

cilvēka pārveidoto un potenciāli pārveidojamo teritoriju īpatsvaru 

Mārupes novadā, kā arī  plānojuma risinājumu ilgtermiņa ietekmi uz 

novadā esošo dabisko ekosistēmu ilgtspējīgu pastāvēšanu un 

attiecīgi precizēt vides pārskatu; 

2) plānojuma grozījumu 1. redakcijā noteikto M2 teritoriju uz 

dienvidiem no Jaunmārupes turpmāk noteikt kā M1 teritoriju, 

nepieļaujot derīgo izrakteņu ieguvi šajā teritorijā, tādējādi sekmējot 

meža un purva platības saglabāšanos. 

 

Ņemot vērā sabiedrības viedokli un to, 

ka iepriekš plānojumā netika 

paredzēta derīgo izrakteņu ieguve 

mežu teritorijā uz dienvidiem no 

Jaunmārupes, lemts vismaz 

plānojuma darbības periodā (līdz 

2026.gadam) zonējumu nemainīt un 

saglabāt M1 zonu.  

 

 

 

2.  Jaunā Konservatīvā 

partija (Nr. 16-AUG-

2018/1) 

MND Nr.2-7-2738 

Azartspēļu aizliegšana un ierobežošana      Atbalstāms priekšlikums.  
Ievērojot esošo praksi Mārupes 

novadā, aizliegums nostiprināms 

apbūves noteikumos. TIAN 

2.redakcijas izstrādes gaitā jāvienojas 

par to, vai tiek noteikti izņēmumi 

konkrēta rakstura iestādēm, kur tas 

būtu pieļaujams. 

3.  Golfa klubs Viesturi 

MND Nr. 2-7-2847 

Mainīt zonējumu uz P1, kas vislabāk atbilst uzņēmuma darbības 

sfērai – komerciālu publiskā rakstura sporta objektu apbūve.  

80760090001 

80760090008 

80760090038 

80760090039 

80760090076 

80760090042 

80760090041 

80760090023 

80760090066 

 

No DA1 uz P1 Atbalstāms. 

2.redakcijas izstrādes gaitā 

nepieciešama papildus informācija no 

nekustamā īpašuma īpašnieka par 

teritorijas sadalījumu. 

 



3 

 

Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

4.  SIA Pillar 

P3V/2018/141 

MND Nr.2-7-2798 

Neparedzēt sarkanās līnijas pāri zemes vienībai. Atrast citu 

iespējamo veidu.  

80760080171 

 

Sarkano līniju 

maiņa  
Atbalstāms. 
Nepieciešama papildus informācija no 

nekustamā īpašuma īpašnieka par  

sarkano līniju novietojumu un plānoto 

izmantošanu.  

5.  Biedrība “Mārupes 

jaunā centra attīstībai” 

(Nr.2-08/18) 

MND Nr. 2-7-2866 

Iesniegums satur pamatojumu zonējuma maiņai Bieriņu purva 

teritorijā. 

 

Bieriņu purvs Mainīt uz JC3 Atbalstāms pēc būtības daļā par 

vienota zonējuma saglabāšanu, bet 

jāparedz novietojums zaļajām 

teritorijām, ko nosaka šajā dokumentā 

vai cita līmeņa plānošanas dokumentā 

kopīgi visai teritorijai, jo saglabājams 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 

noteiktais teritorijas izmantošanas 

mērķis – veidot publiskās un 

rekreācijas teritorijas. Zaļās teritorijas 

novietojumu paredz pašvaldība, 

izvirzot nosacījumus detālplānojumā 

vai lokālplānojumā, ja līdz tam nav 

izstrādāts vienots dokuments visai 

teritorijai. Nosacījumi detālplānojumu 

izstrādei detalizējami TIAN, 

sagatavojot priekšlikumu un 

diskutējot ar īpašniekiem atkārtoti. 

6.  SIA “KI Zeme” 

MND Nr. 2-7-2714 

Boļi-1. Piedāvātais zonējums samazina iespējas izmantot īpašumu. 

Mainīt uz iepriekšējo zonējumu DzM. 

80760120225 

 

No P1 uz DzM  Atbalstāms daļā, kur paredzēts f/z P1 

(iepriekš sniegtais priekšlikums par 

P1 izmantošanu izriet no 

detālplānojuma). 

7.  SIA “Prof Climate 

Sales Division” 

MND Nr. 2-7-2839 

Priekšlikums neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. 

Savienot Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. 

Tādejādi samazinot sastrēgumus.  

PIELIKUMS.  

80760030742 

80760030037 

80760030349 

80760030109 

80760030487 

80760030530 

80760030346 

Mainīt sarkanās 

līnijas 
Daļēji atbalstāms.  

Priekšlikums par sarkano līniju 

maiņas nepieciešamību tiek ņemts 

vērā. Netiek plānots likvidēt sarkanās 

līnijas, bet pārcelt. Savienojums ar 

Priekuļu ielu netiek atbalstīts, jo nav 

reālas nepieciešamības un skarto 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

80760030327 

80760030252 

nekustamo īpašumu īpašnieki nav 

atbalstījuši/ierosinājuši šādu 

savienojumu. 

Savienojums ar P133 tiks izskatīts 

Mārupes novada transporta attīstības 

plāna ietvaros.  

 

8.  SIA “P14” 

MND Nr. 2-7-2840 

Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 

Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 

samazinot sastrēgumus.  

PIELIKUMS.  

80760030742 

80760030037 

80760030349 

80760030109 

80760030487 

80760030530 

80760030346 

80760030327 

80760030252 

 

 

Mainīt sarkanās 

līnijas 
Daļēji atbalstāms.  

Priekšlikums par sarkano līniju 

maiņas nepieciešamību tiek ņemts 

vērā. Netiek plānots likvidēt sarkanās 

līnijas, bet pārcelt. Savienojums ar 

Priekuļu ielu netiek atbalstīts, jo nav 

reālas nepieciešamības un skarto 

nekustamo īpašumu īpašnieki nav 

atbalstījuši/ierosinājuši šādu 

savienojumu. 

Savienojums ar P133 tiks izskatīts 

Mārupes novada transporta attīstības 

plāna ietvaros.  

 

9.  SIA “P14” 

MND Nr. 2-7-2838 

Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 

Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 

samazinot sastrēgumus.  

PIELIKUMS.  

80760030742 

80760030037 

80760030349 

80760030109 

80760030487 

80760030530 

80760030346 

80760030327 

80760030252 

 

Mainīt sarkanās 

līnijas 
Daļēji atbalstāms.  

Priekšlikums par sarkano līniju 

maiņas nepieciešamību tiek ņemts 

vērā. Netiek plānots likvidēt sarkanās 

līnijas, bet pārcelt. Savienojums ar 

Priekuļu ielu netiek atbalstīts, jo nav 

reālas nepieciešamības un skarto 

nekustamo īpašumu īpašnieki nav 

atbalstījuši/ierosinājuši šādu 

savienojumu. 

Savienojums ar P133 tiks izskatīts 

Mārupes novada transporta attīstības 

plāna ietvaros.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

 

10.  SIA “Mārupes SP”  

MND Nr. 2-7-2754 

Izstrādāts detālplānojums Vazdiķi – B. Lūdzu atcelt detālplānojumu, 

likvidējot ielu sarkanās līnijas.  

80760080067 

80760080459 

80760080460 

80760080461 

80760080463 

80760080006 

 Ņemts vērā.  

Detālplānojumu ir plānots atcelt ar 

Domes septembra lēmumu.  

11.  SIA “MR pļavu” 

MND Nr. 2-7-2744 

Izstrādāts detālplānojums Vazdiķi – B. Lūdzu atcelt detālplānojumu, 

likvidējot ielu sarkanās līnijas.  

80760080067 

80760080459 

80760080460 

80760080461 

80760080463 

80760080006 

 Ņemts vērā.  

Detālplānojumu ir plānots atcelt ar 

Domes septembra lēmumu.  

12.  SIA “X Parcel” 

MND Nr. 2-7-2801 

Šobrīd ir atklāts auto stāvlaukums un ir plānots saglabāt šo 

izmantošanu. Lūdzu mainīt zonējumu uz transporta teritorijām.  

80760030719 

 

R1 uz TR1 Noraidīts.  
Labojumi funkcionālajā zonējumā 

nav nepieciešami.  

Šobrīd nekustamajam īpašumam 

piešķirtajā funkcionālajā zonā R1 kā 

viens no galvenajiem izmantošanas 

veidiem ir atļauta transporta 

apkalpojošā infrastruktūra, kur 

atļautas atsevišķi novietotas atklātās 

stāvvietas.  

13.  SIA “GLD Company” 

30.08.2018 

MND Nr. 2-7-2872 

Priekšlikums par Bieriņu purva teritorijas zonējumu:  

Piekrīt ceļu izvietojumam. 

Piekrīt, ka jāveido zaļā zona un kopīgi ar kaimiņiem, bet ne iepriekš 

teritorijas plānojumā noteiktā teritorijā.  

Kā atļauto izmantošanu noteikt mazstāvu , dvīņu māju un 

savrupmāju būvniecību. Izslēdzot publisko un daudzstāvu apbūvi, jo 

tā neatbilst tirgus prasībām.  

Var paredzēt arī JC3, bet izslēgt punktu, ka dzīvojamo apbūvi nevar 

paredzēt kā vienīgo apbūves veidu.  

80760060237 

 

No P1 uz DZM 

vai DzS1, vai 

JC3 

Daļēji atbalstāms. 

Jāizskata kopā ar pārējo Bieriņu purva 

teritorijas īpašnieku ierosinājumiem 

2.redakcijas izstrāde gaitā. Tiks veikta 

maiņa uz citu zonējumu, bet jāparedz 

novietojums zaļajām teritorijām, ko 

nosaka šajā dokumentā vai cita līmeņa 

plānošanas dokumentā kopīgi visai 

teritorijai, jo saglabājams Ilgtspējīgas 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

14.  SIA “GLD Company” 

13.08.2018 

MND Nr. 2-7-2709 

Priekšlikums par Bieriņu purva teritorijas zonējumu:  

Kā atļauto izmantošanu noteikt mazstāvu , dvīņu māju un 

savrupmāju būvniecību. Izslēdzot publisko un daudzstāvu apbūvi, jo 

tā neatbilst tirgus prasībām.  

Var paredzēt arī JC3, bet izslēgt punktu, ka dzīvojamo apbūvi nevar 

paredzēt kā vienīgo apbūves veidu. 

IR APBŪVES PIELIKUMS  

80760060237 

 

No P1 uz DZM 

vai DzS1, vai 

JC3 

attīstības stratēģijā noteiktais 

teritorijas izmantošanas mērķis – 

veidot publiskās un rekreācijas 

teritorijas. Zaļās teritorijas 

novietojumu paredz pašvaldība, 

izvirzot nosacījumus detālplānojumā 

vai lokālplānojumā, ja līdz tam nav 

izstrādāts vienots dokuments visai 

teritorijai. Nosacījumi detālplānojumu 

izstrādei detalizējami TIAN, 

sagatavojot priekšlikumu un 

diskutējot ar īpašniekiem atkārtoti. 

15.  SIA “P5” 

MND Nr. 2-7-2731 

Neplānot ceļu īpašuma dienvidu daļā. Izskatīt iespēju savienot 

pašvaldības autoceļu C-19 ar valsts reģ. autoceļu P133.  

PIELIKUMS AR SHĒMU  

80760030109 

 

Mainīt sarkanās 

līnijas 
Daļēji atbalstāms.  

Priekšlikums par sarkano līniju 

maiņas nepieciešamību tiek ņemts 

vērā. Netiek plānots likvidēt sarkanās 

līnijas, bet pārcelt, analizējot 

iespējamos pieslēgumus P133 un 

Kalnciema ielai.  

16.  SIA “Ektornet real 

estate Latvia”  

MND Nr. 2-72858 

Ņemto vērā apgrūtinājumu – augstsprieguma līnija. Iesaka mainīt 

zonējumu uz JC3. 

80760031147 

80760031148 

Uz JC3 Priekšlikums ir atbalstāms, ja tiks 

panākts saskaņojums ar blakus 

nekustamā īpašuma īpašnieku 

kadastra Nr. 80760030372, tādejādi 

veidojot vienotu zonējumu.   

17.  Privātpersona 

MND Nr. 2-7-2826 

Nepiekrīt Dabas teritorijām īpašuma “Medumi” teritorijā. Vēlas 

mainīt uz zonējumu uz Mežu teritoriju M1, lai turpmāk nodarbotos ar 

mežsaimniecību.  

80760150002 Uz M1  Atbalstīts.  

Vienlaikus TIAN jāprecizē 

nosacījumi viensētu apbūves 

veidošanai privātos mežos (vietās, kur 

fiziski ir purvs), un nosacījumi 

teritorijas inženiertehniskai 

sagatavošanai. Jāvērtē atsevišķas 

apakšzonas izdalīšanas 

nepieciešamība. 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

18.  SIA “L Parks” 

MND Nr. 2-7-2846  

Mainīt zonējumu no TT (spēkā esošā detālplānojumā noteiktais) uz 

DzS1 un pieņemt dāvinājumā ielas daļu.  

80760031569 

 

Uz DzS1 Atbalstīts. 

Zonējums DzS1 ir jau esošajā 

plānojumā.  

Lai realizētu DzS1 zonējumu, 

nepieciešams realizēt detālplānojumu 

un pēc tā realizēšanas to atcelt.  

Nekustamā īpašuma dāvinājuma 

jautājumi tiek risināti ārpus TP 

grozījumu izstrādes.    

19.  Juridiska persona  

MND Nr.2-7/2863 

(VARAM vēstule, ar 

kuru pārsūtīts TV3 e-

pasts par 

privātpersonas 

iesniegumu)  

Nepiekrītu un lūdzu neveikt Funkcionālo zonējumu izmaiņas 

Mārupes novada, Vētras ciemā sekojošiem īpašumiem, vai noteikt 

tos atbilstoši Tabulā nr.1 minētajiem Priekšlikumiem: 

Nr

. 

Īpašuma kadastra numurs/ 

nosaukums 

Spēkā esošais 

zonējums 

Grozījumu 1. 

redakcija 
Priekšlikums 

zonējumam 

1 80760120064 DZS JC3 DZS1 

2 80760120129 “Maružas” DZS JC3 DZS1 

3 80760120079 “Pepas-2” DZS1 JC3 DZS3 

4 80760120006 DZS1 JC3 DZS3 

5 80760120005 P JC3 DZS3 

(Pārsūtīts ar VARAM vēstuli Nr.1-18/7624, 31.08.2018.) 

80760120064 

80760120129 

80760120079 

80760120006 

80760120005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 

 

 

20.  Biedrība “Latvijas 

Riteņbraucēju 

apvienība”  

MND Nr.2-7/2735 

Biedrība “Latvijas Riteņbraucēju apvienība” sniedz ieteikumus 

apbūves noteikumu regulējumam attiecībā uz velosatiksmi, tai skaitā 

precīzam terminu lietojumam attiecībā uz veloinfrastruktūru.  

  Atbalstīts  
Tiks veikti atbilstoši labojumi TIAN.  

21.  SIA “ZK5” 

MND Nr. 2-7-2723 
Mainīt funkcionālo zonējumu no JC4 uz R1 zemes vienībās  ar 

kadastra Nr. 80760030363, Nr. 80760031489 un Nr. 80760031488  

Mainīt funkcionālās zonas DA1 konfigurāciju zemes vienībā  ar 

kadastra Nr. 80760030363 atbilstoši pielikumā norādītajam.  

 

80760030363 

80760031489 

80760031488 

 

JC4 uz R1  Atbalstīts daļēji.  

Atbalstīts punktos par atļauto 

izmantošanu, paredzot, ka tiek veidota 

jauna Rūpniecības teritoriju 

apakšzonu vai Jauktas centru 

teritorijas apakšzonu, kas paredz 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

PIELIKUMS ar grafisko piedāvājumu.  loģistikas pakalpojumus bez 

ražošanas, vai tiek papildināti esošo 

zonu nosacījumi. Kā papildus 

nosacījumi būts nosacījums par tiešu 

piekļuvi no atbilstošas kategorijas 

maģistrāliem ceļiem, nepieciešamības 

gadījumā izstrādājot detālplānojumu.  

TIAN tiks detalizēti nosacījumi par 

savstarpējiem novietojumiem ar 

dzīvojamo apbūvi. 

Netiek atbalstīts daļā par DA1 

teritoriju. DA teritorija  nosakāma 

atbilstoši situācijai dabā; saglabājama 

dabiskā kāpa.  

Kontekstā ar šo iesniegumu pārskatīt 

nepieciešamību veidot DA1 teritoriju 

arī blakus DzS2 teritorijā, ievērojot 

dabiskās kāpas/meža robežas.  

22.  SIA S.B.C 

MND Nr. 2-7-2763 

Mainīt zonējum uz R1, kas atbilst uzņēmuma līdzšinējai darbībai un 

plānotajiem paplašināšanas un attīstības darbiem.  

80760030243 

 

JC4 uz R1 Atbalstīts.  Atbalstīts, paredzot veidot 

izņēmumus apbūves noteikumos 

konkrētām situācijām. 

Pārskatāms blakus esošais 

funkcionālais zonējums, kur noteikta 

DzS3 funkcionālā zona, ko daļēji gar 

R1 teritoriju plānots mainīt uz DA1, 

lai nodrošinātu buferi pret iespējamo 

savrupmāju apbūvi nākotnē.  

23.  AS “Rietumu banka”  

MND Nr. 2-5-2810 

Pamatojoties uz to, ka arī apkārtnē tiek attīstīti vairāku dzīvokļu 

apbūves projekti, banka lūdz mainīt zonējumu, kas ļautu ar lielākām 

iespējām realizēt īpašumu.  

80760031337 

80760030007 

 

DzS1 uz DzM Noraidīts.  

Pamatojums: ņemot vērā apkārtējo 

apbūvi, kas ir DzS1, kā arī faktu, ka 

īpašumam nav piekļuves pa 

pašvaldības ielu.  

Iespējams mainīt zonējumu pēc 

lokālplānojuma izstrādes visam 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

kvartālam, atrisinot piekļuves 

jautājumu un skaņojot ar kaimiņu 

īpašumiem.  

24.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1223 

1) Teritorijas plāna grozījumu izstrādes ietvaros rast šīs problēmas 

risinājumu, proti, nodrošināt ar Mārupes Teritorijas plānojumu un 

Paleju ielas 86 detālplānojumu noteiktas publiskas ielas tiesisku 

pieejamību piekļuves nodrošināšanai. Ņemt vērā, ka līdz Paleju ielas 

86 detālplānojuma uzsākšanai zemes gabalam bija noteikts servitūts 

– tiesības uz braucamo ceļu 1437 m2 platībā kas tika izmantots 

piekļuvei īpašumam “Bulduri”. 

2) Grozīt manam īpašumam “Bulduri” gar Austrumu robežu noteikto 

grāvja aizsargjoslu un noteikt to pa Grāvkalnu ielu atbilstoši 

Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 2. punktam. Esošā 

aizsargjosla abās novadgrāvja pusēs kļūdaini noteikta saskaņā ar 

likuma 7. panta otrās daļas 1. punktu un neatbilst esošajai situācijai, 

proti, īpašums “Bulduri” atrodas Mārupes ciema teritorijā, nevis 

lauku apvidū. 

80760031955 

 

Mainīt sarkanās 

līnijas  
Daļēji ņemts vērā  

attiecībā par piekļuves nodrošinājumu 

– TIAN papildināms ar nosacījumiem 

par transporta teritoriju kā 

koplietošanas ceļu izmantošanu, 

definējot konkrētas ielas, kas veido 

pašvaldības nozīmes ielu tīklu.  

Vienlaikus precizējams par esošām 

ielām un no jauna veidojamām. 

Par aizsargjoslu nav atbalstīts, jo 

neattiecas uz TP regulējumu, kā arī ar 

TP grozījumiem  nav iespējams grozīt 

likuma prasības.  

25.  Fiziska persona  

MND. Nr. 2-3-1231 

Jaunajā teritorijas plānā teritorijā starp autoceļiem P133 un C19 

netiek nodrošināts/plānots centralizēts ūdensapgādes un sadzīves un 

lietus ūdens kanalizācijas pakalpojums (Pielikums 8). Minētais 

pakalpojums beidzas pie Plieņciema ielas, skat attēls 1. pievienots 

(iezīmēts, dzeltens). 

1) Lūdzu skaidrojiet, kā pie plānotā zonējuma (pamatā JC4) šai 

apvidū ar intensīvu saimniecisko darbību tiks nodrošināts 

centralizēts ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, lai 

nepasliktinātu vides apstākļus esošajos zemes īpašumos. 

2) Vai aizsargjoslu kartēs tiek nodrošināta esošo meliorācijas 

sistēmu attēlošana un aizsardzība? 

3) Vai Mārupes pašvaldība uzturēs un rekonstruēs meliorācijas 

noteku zem valsts autoceļa P133, kas pastāv dabā, bet 

neparādās nevienā kartē? 

PIEVIENOTS ATTĒLS 

Teritorija attēlā  Iesniegums ir izskatīts un tiek 

sniegtas šādas atbildes.  

1) Teritorija atrodas perspektīvās 

sadzīves kanalizācijas aglomerācijas 

robežās.  

2)Aizsargjoslu kartēs aizsargjoslas 

tiek attēlots atbilstoši mēroga 

noteiktībai (10m un lielākas). 

Aizsargjoslas ir spēkā atbilstoši LR 

likumam “Aizsargjoslu likums”.   

3) Iesniegumā minētais meliorācijas 

sistēmas posms, kas atrodas zem 

valsts autoceļa jāuztur īpašniekam. 

Datus par esošajām meliorācijas 

sistēmām būs iespējams papildināt 

pēc objektu inventarizācijas un 

ienešanas meliorācijas kadastrā.   
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

26.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1251 un 

MND Nr. 2-3-1591 

Viedoklis par purva pie Olaines novada robežas norakšanu. 

Ieteikums meklēt racionālu kompromisu starp dabas saglabāšanu un 

biznesu, kas balstās uz dabas iznīcināšanu. 

80760110640 

 

 Atbalstīts.  

Ņemot vērā sabiedrības viedokli un to, 

ka iepriekš plānojumā netika 

paredzēta derīgo izrakteņu ieguve 

mežu teritorijā uz dienvidiem no 

Jaunmārupes, lemts vismaz 

plānojuma darbības periodā (līdz 

2026.gadam) zonējumu nemainīt un 

saglabāt M1 zonu.  

27.  Fiziska persona  

MND Nr.2-3/1284 

Ierosinu veidot Jauktas centra apbūves teritoriju JC3 visā Vārpu ielas 

posmā starp Lielo ielu un Upesgrīvas ielu. Vārpu ielā un tās apkārtnē 

jau ir izveidojusies jaukta centra apbūve. Tā rezultātā pa Vārpu ielu 

notiek intensīva satiksme. Tādēļ mērķtiecīgi būtu noteikt JC3 atļauto 

izmantošanas veidu Vārpu ielai pieguļošām zemes vienībām.  

Lūdzu manam īpašumam Vārpu iela 3 , kad nr. 80760031403 noteikt 

atļauto izmantošanu Jauktas centra apbūves teritorija JC3.  

80760031403 

 

DzS1 uz JC3 Noraidīts  

Pamatojums: apkārtējie īpašumi nav 

atbalstījuši priekšlikumu, īpašumos 

veidojas savrupmāju apbūve.  

28.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1304 

Rūpniecības teritorijā R1 kā papildizmantošanu iekļaut derīgo 

izrakteņu ieguvi.  

 R1 izmaiņas 

TIAN.  

Noraidīts. Nav paredzēts, jo zona 

noteikta kā vieglās ražošanas 

teritorijas, kas neparedz būtisku 

ietekmi (troksni, piesārņojumu), tai 

skaitā ciemu teritorijā. 

29.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1343 

Neveidot JC3 teritorijas īpašumos Nr. 80760120129, Nr.  

80760120064, Nr. 80760120079, Nr.80760120005, 

Nr. 80760120006 

  

 

 

80760120688 

Iesniegums par  

80760120129  

80760120064 

80760120079 

80760120005 

80760120006 

 Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 

30.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1344 

Izveidot funkcionālo zonu pašvaldībai piederošā zemes gabalā JC4, 

jo teritorija veidojas kā pakalpojumu centrs.  

80760071021 

 

No JC3 uz JC4 Noraidīts. 

Pamatojums: zemes vienība ar  

kadastra Nr. 80760071021 ir  

pašvaldība īpašums un pašvaldībai ir 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

citas ieceres attiecībā uz īpašumu 

izmantošanu, pie tam JC3 zona paredz 

pakalpojumu objektu izvietošanu. 

31.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1297 

Neveidot plānoto autoceļu šķērsām pāri īpašumam Vismaņi 

Piedāvājums pārvietot plānoto celu uz īpašumu Vaļenieki Nr. 

80760030366 

Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 

Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 

samazinot sastrēgumus.  

PIELIKUMS. 

80760030346 

 

Sarkano līniju 

izmaiņas  
Daļēji atbalstāms.  

Priekšlikums par sarkano līniju 

maiņas nepieciešamību tiek ņemts 

vērā. Netiek plānots likvidēt sarkanās 

līnijas, bet pārcelt. Savienojums ar 

Priekuļu ielu netiek atbalstīts, jo nav 

reālas nepieciešamības un saistīto 

nekustamo īpašumu īpašnieki nav 

atbalstījuši/ierosinājuši šādu 

savienojumu. 

Savienojums ar P133 tiks izskatīts 

Mārupes novada transporta attīstības 

plāna ietvaros.  

32.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1289 

Neveidot plānoto autoceļu šķērsām pāri īpašumam “Lidoņi”.  

Neveidot jaunu ceļu pāri norādītajiem īpašumiem. Savienot 

Plieņciema ielu vietā, kur tā krustojas ar Priekuļu ielu. Tādejādi 

samazinot sastrēgumus.  

PIELIKUMS. 

80760030252 

 

Sarkano līniju 

izmaiņas  
Daļēji atbalstāms.  

Priekšlikums par sarkano līniju 

maiņas nepieciešamību tiek ņemts 

vērā. Netiek plānots likvidēt sarkanās 

līnijas, bet pārcelt. Savienojums ar 

Priekuļu ielu netiek atbalstīts, jo nav 

reālas nepieciešamības un saistīto 

nekustamo īpašumu īpašnieki nav 

atbalstījuši/ierosinājuši šādu 

savienojumu. 

Savienojums ar P133 tiks izskatīts 

Mārupes novada transporta attīstības 

plāna ietvaros.  

Savienojums ar Kalnciema ielu tiks 

izskatīts kopā ar nekustamo īpašumu 

īpašniekiem, kuriem pieder īpašumi 

pie Kalnciema ielas Mārupes novadā.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

33.  Fiziskas personas  

MND Nr. 2-3-1308 

Priekšlikums pārveidot DzS1 teritoriju par JC3 teritoriju, kā tas 

paredzēts izstrādātajos detaļplānojumos un apbūves koncepcijā. Un 

kā tas ir bijis atļauts iepriekšējos plānojumos.  

PIELIKUMĀ APBŪVES KONCEPCIJA 

80760120573 

80760120574 

80760120575 

80760120576 

80760120572 

80760120045 

DZS1 uz JC3 Atbalstīts. Ar nosacījumu, ka JC3 

zonā daudzdzīvokļu māju augstums 

atļauts 3 stāvi.  

JC3 funkcionālais zonējums paredzēts 

ielu krustojumā, tai skaitā īpašumā 

Lielās Āvas 3.z.v., kur spēkā esošais 

detālplānojums jau pieļauj šādu 

izmantošanu.   

34.  Mārupes iedzīvotāju 

iniciatīvas grupa 

77 PARAKSTI 

MND Nr. 2-3-1339 

Rosinājums izveidot gājēju celiņu uz BMX trasi no Gaujas ielas stūra 

līdz Sporta parkam. Rosinājums paredzēt ietvi uz Silaputniņu ielas.  

77 PARAKSTI. PIELIKUMS  

80760080067 

 

Ierīkot TR 

teritoriju, gājēju 

celiņu.  

Atbalstāms pēc būtības, bet nav 

teritorijas plānojuma jautājums. 

Teritorijas plānojumā šajā vietā ir 

paredzēta TR teritorija, kurā ir 

paredzēta iela, tai skaitā gājēju/velo 

celiņi. Celiņa tūlītēja izbūve saistīta ar 

īpašumtiesību jautājumiem.  

Turpmākā iespēja izbūvēt celiņu 

saistāma arī ar detālplānojumiem 

konkrētās teritorijas būvprojektu vai 

detālplānojumu, kur pašvaldība var 

izvirzīt nosacījumus celiņa izveidei..  

35.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1335 

Mainīt zonējumu atbilstoši detālplānojumam un apkārtējām 

teritorijām  uz JC3. 

80760060115 

 

Uz JC3 Daļēji atbalstāms. 

Zonējuma maiņa atbalstāma īpašumos 

gar ceļu. Pārējā teritorijā saglabājama 

savrupmāju apbūve. Vienlaikus 

esošais funkcionālais zonējums 

saskaņā ar izstrādātā detālplānojuma 

risinājumiem, pieļauj komercapbūvi 

visā DP teritorijā. 

2.redakcijas ietvaros vērtējama 

sarkano līniju precizēšana otrai 

izbrauktuvei uz Bašēnu ceļu. 

2.redakcijas ietvaros JC3 zonā 

pārskatāms dzīvojamās apbūves 

blīvums un stāvu skaits. 



13 

 

Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

36.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1256 

Pievienot zemes Vētras ciemam, jo uzskata, ka jau pašreiz tur 

atrodas.  

80760120290 

80760120036 

80760120405  

Noraidīts. 

Trokšņu zonā normatīvais regulējums 

neļauj veidot blīvu dzīvojamo apbūvi. 

Vētras ciema robežas nav 

paplašināmas. 

37.  Fiziskas personas 

MND Nr. 2-3-1245 

Nepiekrīt mainīt zonējumu īpašumam. Saglabāt esošo. 

Pārkārtot sarkanās līnijas Kurmales ielai pa īpašuma robežām, jo iela 

beidzas strupceļā robežu dēļ.  

80760070152 

 

L2 uz DzS1  

Sarkano līniju 

maiņa  

Atbalstāms daļēji, 

Pamatojums: atbalstāma funkcionālā 

zonējuma maiņa, bet jāmeklē 

risinājums sarkano līniju pārlikšanai, 

kas nodrošinātu gan nekustamā 

īpašuma nesadrumstalotu lietošanu, 

gan vienota ielu tīkla nodrošinājumu 

Mārupes ciemā.  

38.  Fiziskas personas  

MND Nr. 2-3-1244 

1) Izveidot ceļa servitūtu un nodrošināt piekļuvi īpašumam Mārupītes 

gatve 7 Nr. 80760070153 

2) Vēlme atdalīt no Nr. 80760070150 zemi un nodrošināt piekļuvi  

PIELIKUMS  

80760070153 

80760070150 

 

Nodrošināt 

piekļuvi zemei.   

Atbalstāms. 

Sarkanās līnijas un piekļuves 

risinājums ir jāveido visam kvartālam 

kopīgi.  

39.  Fiziska persona  

MND Nr.2-3-1286 

Mainīt zonējumu uz lauksaimniecību īpašumam Petriņi, bet 

īpašumam Petriņi1 un Petriņi 2 uz JC3, lai būtu iespējams veikt 

publisko objektu apbūvi un stāvvietu izbūvi.  

80760030342 

80760030359 

80760030360 

No JC4 

Lauksaimniecīb

as zeme (L2) 

JC3 

JC3 

Daļēji ņemts vērā. Mainīts zonējums, 

saglabājot DA1 teritorijas. Par 

konkrēto zonējumu atsevišķi 

jāvienojas, ja paredzēta esošās 

dzīvojamās apbūves saglabāšana. 

Stāvvietas JC zonā kā atsevišķa 

atļautā izmantošana nav paredzama.  

40.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1296 

Nesaskan ar esošo funkcionālo zonu Savrupmājas, lūdzu pārlikt uz 

JC3 zonu, jo labāk atbilst plānotai izmantošanai. Un ņemot vērā 

iekļaušanu ciemā, nebūs tik liela plūsmas.  

80760120007 

80760120193 

 

JC4 uz JC3 Atbalstīts 

2.redakcijas ietvaros JC3 zonā 

pārskatāms dzīvojamās apbūves 

blīvums un stāvu skaits. 

41.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1295 

Mainīts zonējums no DzS uz JC4, kas neatbilst plānotai 

izmantošanai. Mainīt no JC4 uz JC3. 

Aicinājums izņemt JC4 no teritorijām, kas ir blakus dzīvojamām 

apbūvēm. 

80760120192 

 

JC4 uz JC3 Atbalstīts daļēji. 

Pamatojums: teritorijā ir veikta 

autoceļa V22 pārbūve ar mērķi veidot 

caurbraucamu ceļu kravas 

transportam, nodrošinot, ka kravas 

transports nebrauc cauri Mārupes 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

Kategoriski iebilst pret smago kravas auto uzņēmumu attīstīšanu 

blakus dzīvojamām teritorijām. Novirzīt kravas auto plūsmas pa 

apvedceļiem. 

V-22 Bašēnu ceļš - iedzīvotāju iesniegums neveidot šo ceļu par 

kravas transportam izbraucamu. Rekonstruēt Bašēnu ceļu un veikt 

pretapputes apstrādi visos grants ceļos.  

ciema centram. Ceļam paredzēta 

augsta kategorija, jo ilgtermiņā veido 

savienojumu starp Lidostu un Lapiņu 

dambi.  

Atbalstīts daļā par zonējuma maiņu, 

bet 2.redakcijas ietvaros JC3 zonā 

pārskatāms dzīvojamās apbūves 

blīvums un stāvu skaits. 

42.  Fiziska persona  

MND Nr.2-3-1290 

Iebilstu pret JC3 – jauktas centra apbūves izvietošanu Vētras ciema 

teritorijā. Tāpat iebilst pret to, ka Vētras ciema teritorijā pašreiz 

plānotās privātmāju apbūves teritorijas tiek pārmainītas un mainīts 

atļautais zemes platību dalījums. 

Zemes uz mazsaimniecību zemi, no mazsaimniecību zemes uz 

retinātu savrupmāju apbūves zemi un no retinātu savrupmāju 

apbūves uz savrupmāju, turklāt vēl projektā paredzēts dažām zemes 

vienībām noteikt citu plānojumu kā savrupmāju. 

Lūdzu nodrošināt tiesisko paļāvību, respektīvi, to, ka iedzīvotāji var 

paļauties uz teritorijas plānojum ilgtermiņā. 

80760120687 

Iesniegums par  

80760120129  

80760120064 

80760120079 

80760120005 

80760120006 

JC3 uz DzS1 Ņemts vērā.  
Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 

 

43.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-30-153 

Par Mārupes Bieriņu teritoriju kopumā: 

1.1.   saglabāt Mārupes Bieriņus kā funkcionāli vienotu Jauktas 

Centra apbūves – 3 (JC3) teritoriju, nesadalot to sīkākās 

izmantošanas zonās, izņemot, ja zemju īpašnieki nav 

norādījuši savādāk. Tas saglabātu iespēju Mārupes 

Bieriņus attīstīt kompleksi 200-300 ha platībā; 

1.2.   neparādīt Dabas un Apstādījumu teritoriju kā definētu 

zonu, bet iestrādāt apbūves noteikumos nepieciešamo 

platību, kas jāparedz DA1; 

1.3.   nodrošināt ceļu caur Mārupes Bieriņu teritoriju, kas 

savieno Zeltiņu ielu un Daugavas ielas turpinājumu, kā arī 

Bašēnu ceļu un Lielo ielu; 

2.     par zemesgabalu ar k.Nr. 80760060011: 

2.1.   atbilstoši pievienotajai shēmai zemesgabala Z daļā 

paredzēt Savrupmāju Apbūves teritoriju DzS3; 

80760060011 

 

Zemes vienībā 

ar Nr. 

80760060011 

Paredzēt Z daļā 

DzS3, pārējo kā 

JC3. Nodrošināt 

ceļu 

Daļēji atbalstāms. 

Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 

kopējo plānojumu. 

Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu.  

DzS3 teritoriju tiek rosināts 

samazināt, veidojot Dabas un 

apstādījumu teritoriju (DA) gar blakus 

esošo teritoriju, kur atļauta vieglās 

ražošanas uzņēmuma izveide, lai 

nodrošinātu buferjoslu pret ražošanas 

teritoriju. 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

2.2.   pārējo teritoriju paredzēt kā Jauktu Centra apbūves 

teritoriju – 3 (JC3); 

2.3.   nodrošināt ceļu caur Mārupes Bieriņu teritoriju, kas 

savieno Zeltiņu ielu un Daugavas ielas turpinājumu, kā arī 

Bašēnu ceļu un Lielo ielu; 

PIELIKUMĀ SHĒMA 

44.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1220 

Pagarināt Daugavas ielu un izslēgt no plāniem lēngaitas joslu. 

Jāparedz ātruma samazinājums.  

80760120086 

 

Noņemt 

lēngaitas joslu.  

Noraidīts. Tiek risināts ar TIAN 

atrunu par apstākļiem, kad iespējams 

neveidot lēngaitas joslu. Pievienojumi 

P132 ir veidojami kontekstā ar Bieriņu 

purva turpmāko izmantošanu un 

plānoto transporta risinājumu. 

Risinājumus plānots izstrādāt 

Transporta plānā 2.redakcijas 

ietvaros.  

45.  SIA “Auction Europe” 

 MND Nr.2-7-2870 

Lūdzu noteikt uzņēmumam piederošajā zemes gabalā ar kadastra Nr. 

80760111029 funkcionālo zonu “Rūpnieciskās apbūves teritorija” 

(R2), tāpat kā zemes gabalam ar kadastra Nr. 80760110223, ar kuru 

robežojas uzņēmuma zemes gabals. 

80760111029 

 

R1 uz R2 Noraidīts.  

Pamatojums: nav veicināma smagās 

ražošanas zonējuma, kas pieļauj arī 

derīgo izrakteņu ieguvi, izvietošana 

atsevišķās zemes vienībās starp 

teritorijām, kur paredzēta cita rakstura 

apbūve. Tas saistīts ar iespējamām 

būtiskām ietekmēm uz blakus 

teritorijām, transporta plūsmām.  

46.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1255 

Mainīt no mazsaimniecību zemes uz retinātu savrupmāju apbūvi, lai 

vēlāk sadalītu. Nodoklis tiek maksāts kā apbūves zemei. 

80760120405 

 

L2 uz DzS3 Noraidīts. 

Trokšņu zonā normatīvais regulējums 

neļauj veidot blīvu dzīvojamo apbūvi. 

Vētras ciema robežas nav 

paplašināmas. 

47.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1217 

Savrupmāju zonējumu ar mērķī nākotnē attīstīt ciematu ar nelieliem 

zemes gabaliem  jaunām ģimenēm. 

80760060095 

 

DzS2 uz DzS1 Noraidīts. 

Ņemot vērā teritorijas atrašanos ciema 

malā, kur paredzēta pāreja no L2 uz 

DzS1. Plānojuma 2.redakcijas 

ietvaros kopumā tiks pārvērtēts 



16 

 

Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

paredzētais iedzīvotāju blīvums 

novadā, un vērtēts pamatojums atļaut 

vai liegt blīvākas apbūves veidošanu.  

48.  OU Logitranno 

MND Nr. 2-3-159 

Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz atbilstošāku z/v 

ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. Mainīt uz dzīvojamo 

vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar dzīvojamo.  

 

80760030318 

80760030261 

 

Uz DzS1, DzS2.  Daļēji ņemts vērā.  

Iesniegums iesniegts par citam 

īpašniekam piederošu nekustamo  

īpašumu.  

Gar ceļu plānots saglabāt noteikto 

funkcionālo zonējumu JC4, bet gar 

esošo DzS1un DzS2 teritoriju noteikt 

dzīvojamo apbūvi. Izstrādājot 

funkcionālo zonējumu tiks pārskatīta 

nepieciešamība paredzēt arī Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA1).  

49.  Fiziska persona  

MND Nr.2-3-1346 

Mainīt zonējumu, lai tas atbilst gan Mārupiešu interesēm. Gan 

pašvaldības funkciju īstenošanai: Nr. 80760120005 no JC3 uz P2. 

Nr. 80760120006, Nr. 80760120064 un Nr. 80760120129 uz DzM 

 

80760120005 

80760120006 

 

JC3 uz P2 

JC3 uz DzM 
Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 

50.  Fiziskas personas  

Papildināts ar 8 

parakstiem  

MND Nr. 2-3-1372 

1. Saglabāt iepriekšējo PD2, kas tagad ir JC4, bet neparedzēt f/z 

JC4 ražošanu. Pamatojums, lai gar Lidostas un RailBaltica 

trasēm būtu izvietota augstvērtīga arhitektūra, nevis angāri, kā 

tas šobrīd atļauts. Iepriekš atļauta arī 9 stāvu apbūve, kas tagad 

vairs nav atļauta.  

2. Krasi nodalīt teritorijas, kurās atļauta rūpnieciskā apbūve un, 

kur atļauta dzīvojamā. Neveidot starpstāvokli vai pārejas zonas. 

PD teritorijās nelikt JC4, bet saglabāt esošās dzīvojamās mājas.  

Visa PD2 zona 

gar Lidostu. 

Visa PD 

teritorija  

PD2 saglabāt 9 

stāvi 

PD ielikt bez 

ražošanas 

Daļēji atbalstāms 

- Paredzams veidot papildus JC 

apakšzonu, kas neparedz ražošanu 

bet pieļauj loģistiku un noliktavas, 

ja ir pieeja pie maģistrālajiem 

ceļiem. 

- Papildus nosakāmas zaļās zonas 

(DA1) 

- Gar P133 pirmajā līnijā 

definējamas prasības stāvu skaita 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

paaugstināšanai, tuvinot iepriekš 

plānotajam stāvu skaitam 

- JC4 papildus iekļaujami 

nosacījumi attālumam no esošās 

dzīvojamās apbūves 

Pamatojums 

Arī iepriekš šajās teritorijās bija 

pieļaujami vieglās ražošanas 

uzņēmumi 

51.  Fiziska persona  

MND Nr.2-3-1520 

Neiebilstu Biedrības „Mārupes jaunā centra attīstībai” izteiktajam 

priekšlikumam Plānojuma grozījumus papildināt ar ielu, kas šķērso 

Mārupes Bieriņus, sākot no autoceļa P132 virzienā uz Zeltiņu ielu, 

tomēr vēlos lūgt Mārupes novada domi veikt sekojošas izmaiņas 

Plānojuma grozījumos, atsakoties no: 1) maģistrālā Mārupes 

Bieriņu šķērsojuma, kurš ir iezīmēts nekustamā īpašuma „Sūnas” 

ziemeļu malā, kā arī atsakoties no: 2) maģistrālā, nekur nevedošā 

ceļa nekustamā īpašuma „Sūnas” austrumu malā, samazinot to 

kategorijā ar sarkanām līnijām līdz 12 m. 

80760060158 

80760060007 

 

Par sarkano 

līniju maiņu 

Bieriņu purvā 

Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 

kopējo plānojumu. 

Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu. 

Ceļu risinājumi nosakāmi kompleksi 

visai teritorijai pie 2.redakcijas 

izstrādes.  

 

52.  Fiziskas personas  

MND Nr. _2-3-1236 

Mainīt sarkano līniju novietojumu tā, lai tās nešķērsotu īpašumus. Nr. 

80760080428 un Nr. 80760080483 

 

80760080428 

80760080483 

 

Gaujas ielas 

turpinājums  
Atbalstīts daļēji.  
Pamatojums: tiks precizētas sarkanās 

līnijas īpašumā, tomēr pilnībā sasaiste 

netiek likvidēta. Par labāko risinājumu 

jāvienojas ar nekustamā īpašuma 

īpašnieku. 

53.  Fiziska persona  

Ģeoportālā ID 401448 

Lūdzu neparedzēt DZS1,iespējams arī citās DZS teritorijās, 

papildizmantošanas veidu - tirdzniecības un/vai pakalpojumu 

objektu apbūve(12002), jo šīs funkcijas degradē savrupo un kluso 

savrupmāju vidi, kāda tā pēc būtības ir paredzēta. Arī publiskās 

apspriešanas procedūrai to nevajadzētu mainīt. Izņēmums šo 

funkciju izvietošanai varētu būt tikai zemesgabali, kas pieguļ 

maģistrālajām ielām un, kuriem var tikt nodrošināta piekļuve no 

tām. 

- - Noraidīts pēc būtības, taču tiks 

precizētas TIAN prasības 

pakalpojumu un tirdzniecības objektu 

apjomiem.  

Pamatojums: pakalpojumu objektu 

izvietošana dzīvojamās teritorijās 

veicina teritorijas daudzfunkcionālu 

izmantošanu un ir bijusi atļauta DzS 

teritorijās arī iepriekš ar publisko 

apspriešanu. 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

54.  Fiziskas personas 

MND Nr. 2-3-1438 

Neiekļaut īpašumus Jaunmārupes ciema robežās, jo tas radīs 

zaudējumus (NĪN palielinājums), bet nebūs ieguvumu.  

Neredz iespēju nodot pašvaldībai Neriņas ielas pagarinājumus, kas 

atrodas īpašumā.  

80760111189 

80760111188 

 

Nelikt ciemā.  Noraidīts.  

Pamatojums: ja šāds priekšlikums 

tiktu atbalstīts, tad teritorija būtu  

jāzonē kā mežs (M1) un apbūve 

konkrētajos īpašumos vispār nebūtu 

pieļaujama, jo ārpus ciemiem arī tiek 

noteiktas platākas aizsargjoslas 

virszemes ūdens objektiem. Konkrēto 

īpašumu sadale un apbūve bijusi 

pieļaujama pamatojoties uz zonējumu, 

kāds pieļaujams tikai ciemu teritorijā. 

NĪN apmērs nav tieši saistīts ar 

atrašanos/neatrašanos ciema teritorijā, 

bet gan atkarīgs no kadastrālās 

vērtības, kas atkarīga no konkrētā 

īpašuma un apkārtējās teritorijas 

izmantošanas un darījumiem šajā 

teritorijā.   

55.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1434 

Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz atbilstošāku z/v 

ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. Mainīt uz dzīvojamo 

vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar dzīvojamo.  

 

80760030318 

80760030261 

 

Uz DzS1, DzS2.  Daļēji ņemts vērā.  

Iesniegums iesniegts par citam 

īpašniekam piederošu nekustamo  

īpašumu.  

Gar ceļu plānots saglabāt noteikto 

funkcionālo zonējumu JC4, bet gar 

esošo DzS1un DzS2 teritoriju noteikt 

dzīvojamo apbūvi. Izstrādājot 

funkcionālo zonējumu tiks pārskatīta 

nepieciešamība paredzēt arī Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA1). 

56.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1440 

Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz atbilstošāku z/v 

ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. Mainīt uz dzīvojamo 

vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar dzīvojamo.  

 

80760030318 

80760030261 

 

Uz DzS1, DzS2.  Daļēji ņemts vērā.  

Iesniegums iesniegts par citam 

īpašniekam piederošu nekustamo  

īpašumu.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

Gar ceļu plānots saglabāt noteikto 

funkcionālo zonējumu JC4, bet gar 

esošo DzS1un DzS2 teritoriju noteikt 

dzīvojamo apbūvi. Izstrādājot 

funkcionālo zonējumu tiks pārskatīta 

nepieciešamība paredzēt arī Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA1). 

57.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1451 

Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz atbilstošāku z/v 

ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. Mainīt uz dzīvojamo 

vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar dzīvojamo.  

 

80760030318 

80760030261 

 

Uz DzS1, DzS2.  Daļēji ņemts vērā.  

Iesniegums iesniegts par citam 

īpašniekam piederošu nekustamo  

īpašumu.  

Gar ceļu plānots saglabāt noteikto 

funkcionālo zonējumu JC4, bet gar 

esošo DzS1un DzS2 teritoriju noteikt 

dzīvojamo apbūvi. Izstrādājot 

funkcionālo zonējumu tiks pārskatīta 

nepieciešamība paredzēt arī Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA1). 

58.  Fiziska persona  

MND NR. 2-3-1437 

Nemainīt atļauto funkcionālo zonējumu vai mainīt uz atbilstošāku z/v 

ar kad. Nr. 80760030318, Nr. 80760030261. Mainīt uz dzīvojamo 

vai nelikt ražošanu tiešā robežā ar dzīvojamo.  

 

80760030318 

80760030261 

 

Uz DzS1, DzS2.  Daļēji ņemts vērā.  

Iesniegums iesniegts par citam 

īpašniekam piederošu nekustamo  

īpašumu.  

Gar ceļu plānots saglabāt noteikto 

funkcionālo zonējumu JC4, bet gar 

esošo DzS1un DzS2 teritoriju noteikt 

dzīvojamo apbūvi. Izstrādājot 

funkcionālo zonējumu tiks pārskatīta 

nepieciešamība paredzēt arī Dabas un 

apstādījumu teritorija (DA1). 

59.  Vides aizsardzības 

klubs  

MND Nr. 2-7-2878 

Vides aizsardzības klubs (VAK) pauž viedokli, ka Mārupes novadā 

nav pieļaujama derīgo izrakteņu (t.sk. kūdras) ieguves platību 

palielināšana valsts un pašvaldības (t.sk. SIA “Rīgas Meži” 

piederošās un iznomātās) mežu un purvu platībās, kā arī jebkuru 

īpašnieku platībās nav pieļaujama biotopa “neskarti augtie purvi” 

80760110640  Ņemts vērā iesnieguma punktos par 

priekšlikumiem par kūdras ieguvi.  

Daļēji ņemts vērā attiecībā uz ciemu 

robežām. Ciemos pēc iespējas nav 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

kvalitātes prasībām atbilstošu teritoriju degradēšana derīgo izrakteņu 

ieguves vai meliorācijas pasākumu veikšanas rezultātā, tādējādi 

VAK lūdz neatļaut teritorijas plānojumā M-2 teritorijās derīgo 

izrakteņu ieguvi augstāk minētajās platībās. 

 VAK lūdz, veicot ciemu robežu korekcijas, neiekļaut ciemu 

robežās jaunas mežu platības, jo mežu iekļaušana ciemu robežās 

faktiski nozīmē to apbūves iespējas vai citādu sinantropizāciju, 

turklāt nonāk pretrunā ar vēsturiskajiem meža platību 

apsaimniekošanas mērķiem, radot nevēlamus efektus gan dabas 

videi, gan tiem zemju īpašniekiem, kuri paši nav rosinājuši savas 

platības iekļaut ciemu teritorijās. 

iekļauti meži, izņemto Lidostu, kur tie 

atrodas Lidostas īpašumā.  

Nelielā daļā arī Bašēnu kvartālā,  mežs 

tiek iekļauts ciemā, bet saglabāts ar 

zonējumu meža teritorija M1, 

neparedzot to apbūvei vairāk, kā tas 

pieļaujams pie esošā zonējuma.  

60.  SIA “SenuLat” 

MND Nr. 2-7-2874 

punktā 299. minēto attālumu 50m mainīt uz 25m, nosakot ka 

"Transporta līdzekļu apkopes būves, tai skaitā 

automazgātavas, atļauts izvietot atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un ne tuvāk kā 25mno zemes vienības, kas atrodas 

funkcionālajās zonās DzS, DzM un DzD” vai  ka no 

automazgātavas iekārtām līdz plānotiem objektiem ar 

dzīvojamās apbūves un publiskās apbūves funkciju ir 50m. 

  Lūdzam arī sniegt skaidrojumu, vai šajos dokumentos minētās 

transportlīdzekļu apkopes būves, tajā skaitā automazgāvas, 

attiecināmas uz pašapkalpošanās automazgātavām? Pievienojam 

VARAM vēstuli, ar skaidrojumu par MK noteikumiem Nr.380 

attiecināšanu uz vaļējas pašapkalpošanās automazgātavām. 

PIELIKUMS  

 Mainīt TIAN Noraidīts. 

Pamatojums: neatkarīgi no 

mazgātavas veida, nav pamata 

veicināt šādu objektu izvietojumu tik 

tuvu dzīvojamām teritorijām. Tas 

palielina transporta plūsmu neatkarīgi 

no tā, vai ēka ir atvērta vai slēgta tipa. 

 

 

61.  SIA “Kārļa būmaņi”  

MND Nr. 2-7-2873 

1) Nekustamo īpašumu šķērsojošo plānoto ielu sarkano līniju 

grozījumi:   

- Z-D virzienā - plānotā iela Ulmaņa gatves lēngaitas joslas 

savienojumam ar Daibes ielu (jaunveidojama iela, trasēta 

paralēli Lielajai ielai);  

- A-R virzienā – plānotās Branguļu ielas savienojums ar Ziedleju 

ielu (jaunveidojama iela, trasēta paralēli Daibes ielai) 

Priekšlikums: grozīt plānoto ielu sarkanās līnijas Attīstāmajā 

teritorijā saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto skici.  

 

80760030028 

80760030072 

80760030385 

 

 

Mainīt TIAN. 

Mainīt Sarkanās 

līnijas  

Izskatīts  atsevišķā sanāksmē ar 

īpašniekiem. Atbalstīts daļēji: 

Sarkanās līnijas netiek mainītas, jo 

nav pamata ierobežot plānotos 

savienojumus, bez risinājuma tā 

pārkārtošanai. Jaunu sarkano līniju 

izkārtojums nosakāms ar 

detālplānojumu.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

2) Jauktas centru apbūves teritorijas JC2 nosacījumu precizēšana:  

Priekšlikums: svītrot TIAN 480.p-tā iekļauto platības limitu (800 

m2), kas attiecināts uz tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu 

apbūvei – veikaliem.  

Papildus informācija vēstulē  

PIELIKUMS 

TIAN tiks pārskatīts punkts par 

tirdzniecības platību ierobežojumiem 

konkrētās funkcionālajās zonās. 

62.  Latvijas Kūdras 

asociācija 

MND Nr. 2-7-2868 

Kūdras ieguve M2 zonā neietekmēs nelabvēlīgi ne kūdras resursus, 

ne bioloģisko daudzveidību. Pašlaik kūdras ieguve valstī notiek 4% 

purvu. Netālu no M1 un M2 teritorijas atrodas dabas liegums “Cenas 

tīrelis” ar platību 2133 ha un dabas liegums “Melnā ezera purvs” ar 

platību 317 ha. Cenas tīrelī ar SIA “Olaines kūdra” un Asociācijas 

līdzdalību tika pagarināta LIFE projekta gaitā izveidotā pastaigu taka 

un skatu tornis.  

Lūdzam, pieņemot lēmumus, domāt plašāk, ņemot vērā visas valsts 

saimnieciski ekonomiskās intereses, kura sabalansētas ar vides 

prasībām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto atļaut kūdras ieguvi funkcionālajā zonā 

M2.  

80760110640  Noraidīts. 

Lēmums par labu sabiedrības 

viedoklim, kā arī ņemot vērā iepriekš 

plānojumā noteikto pieeju par jaunu 

ieguves vietu neveidošanu.  

 

63.  AS Olaines kūdra 

MND Nr. 2-7-2865 

Atļaut veikt kūdras ieguvi f/z M2.  

Pārskatīt robežu kūdras ieguvei. Pārvirzot ZA galu uz Z, līniju 

iztaisnojot, lai zonai piešķirtu konfigurāciju, kas ļauj racionāli iegūt 

kūdru. 

M2 teritorijā noteikt R1 zonu.  

80760110640 M2 teritorijā 

noteikt R1 zonu 

 

Noraidīts. 

Lēmums par labu sabiedrības 

viedoklim, kā arī ņemot vērā iepriekš 

plānojumā noteikto pieeju par jaunu 

ieguves vietu neveidošanu.  

64.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-30-154  

Atbalsts biedrības “Mārupes jaunā centra attīstībai” izteiktajam 

priekšlikumam par Bieriņu purva turpmāko attīstību.  

80760060238 

 

 Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 

kopējo plānojumu. 

Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu.  

Skatīt arī pie atbildes uz biedrības 

iesniegumu. 

65.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1475 

Atbalsts biedrības “Mārupes jaunā centra attīstībai” izteiktajam 

priekšlikumam par Bieriņu purva turpmāko attīstību.  

80760060008 

80760060251 

80760060162 

80760060187 

80760060239 

80760060141 

 Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 

kopējo plānojumu. 

Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu. 

Skatīt arī pie atbildes uz biedrības 

iesniegumu. 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

80760060090 

66.  Fiziska persona 

MND Nr. 2-3-1476  

Informācija, ka biedrība “Mārupes jaunā centra attīstībai” izteica 

priekšlikumu par Bieriņu purva turpmāko attīstību. Izteikts lūgums to 

atbalstīt  

Bieriņu purvs Mainīt uz JC3 Izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 

kopējo plānojumu. 

Tiks veikta maiņa uz citu zonējumu. 

Skatīt arī pie atbildes uz biedrības 

iesniegumu. 

67.  SIA “CMB housing 

solutions” 

MND Nr. 2-7-2549 

Mērķis realizēt ieceri un būvēt dvīņu un rindu mājas. Lūdz informēt 

par ceļa izbūvi. Vēlas mainīt piešķirto zonējumu JC4 uz tādu, kur 

atļautas rindu un dvīņu mājas.  

80760031401 

80760031291 

80760030603 

80760031290 

 

JC4 uz JC3 vai 

DzM 
Atbalstāms maiņai uz JC3, izņemot 

z/v ar kad.Nr. 80760031401. 

Pamatojums: jo šajā z/v  

detālplānojums jau paredz dvīņu un 

rindu māju izveidi. 

Iesniegums tiks skatīts un 

ierosinājumi ņemti vērā arī  izstrādājot 

kopējo Bieriņu purva funkcionālo 

zonējumu. 

68.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1163 

Atbildot uz MND vēstuli, nevēlas, lai tiktu mainīts zonējums īpašumā 

Veczilgalvji uz L2.  

80760070535 

 

L2 uz DzS1 Atbalstāms. Mainīts zonējums.  

69.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-954 

Mainīt sarkano  līniju izvietojumu, jo noteikta būtiskai platībai, kas 

netiek izmantota. 

PIELIKUMS 

80760030996 

 

Mainīt sarkano  

līniju 

izvietojumu 

Atbalstāms. 

70.  SIA “Rezidence 

Kapteiņi” 

MND Nr. 2-7-2693 

Nomainīt daļā īpašuma zonējumu uz DzM vai atstāt esošo 

zonējumu. 

PIELIKUMS 

80760030026 

 

Uz DzM vai 

esošo 

Noraidīts.  

Pamatojums: apkārtējās 

funkcionālais zonējums atbilst jauktai 

centra izmantošanai ar ražošanas 

funkciju, tāpēc šajā teritorijā nav 

pamata veidot jaunu dzīvojamo 

apbūvi.  

71.  SIA “Makssvet” 

MND Nr. 2-7-2692 

Nomainīt daļā īpašuma zonējumu uz DzM vai atstāt esošo 

zonējumu. 

PIELIKUMS 

80760030474 

 

Uz DzM vai 

esošo 

Atbalstāms. 

Plānots mainīt funkcionālo zonējumu 

uz DzM.  

72.  SIA “Rezidence 

Pienenes”  

MND Nr.2-7-2691 

Nomainīt daļā īpašuma zonējumu uz DzM vai atstāt esošo 

zonējumu. 

PIELIKUMS 

80760030491 

 

Uz DzM vai 

esošo 

Atbalstāms. 

Plānots mainīt funkcionālo zonējumu 

uz DzM.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

73.  Biedrība “Par zaļu 

Pierīgu” 

MND Nr. 2-7-2705 

Nepieļaut veikt kūdras ieguvi M2 teritorijā pie Olaines robežas. 80760110640 

 

 Atbalstāms. 

Netiek paredzēta derīgo izrakteņu 

ieguve mežu teritorijā pie Olaines 

novada robežas.  

74.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-934 

Saglabāt esošajā teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu. 

Noteikt teritorijā, kurā ir mežs, meža zonējumu, atļaut dzīvojamās 

apbūves veidošanu.  

Nepiekrīt, ka veido sadrumstalotu zonējumu.  

Nenoteikt dabas teritoriju gar ceļu  

80760060012 

 

Uz tādu, kur var 

paredzēt 

dzīvojamo 

apbūvi 

Iesniegums ņemts vērā un tiks 

izskatīts kopā ar pārējo Bieriņu purva 

plānojumu. 

Tiks veikta maiņa uz citu funkcionālo 

zonējumu. Skatīt arī pie atbildes uz 

biedrības “Mārupes jaunā centra 

attīstībai” iesniegumu. 

75.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1040 un 

Nr. 2-3-1041 

Piešķirt papildu mērķi JC3 gabalam, kas atdalāms no īpašuma, un 

daļā noteikt DA1 zonu. 

PIELIKUMS 

80760070229 

 

Papildus 

zonējums JC3 

un DA1 

Atbalstāms pēc būtības. 

Zonējumu plānots mainīt pēc 

detalizētākas informācijas 

saņemšanas no īpašnieka.  

76.  Fiziska persona  

MND Nr. 2-3-1156 

Konceptuāls viedoklis par Mārupes novada attīstību un izstrādāto 

zonējumu.  

  Pieņemts zināšanai. 

77.  SIA “Inocentrs” 

MND Nr. 2-7-2657 

Iebildumi par sarkano līniju  novietojumu īpašumā Liliju ielā 20, 

jo pie šāda ceļu izkārtojuma ir traucēta ugunsdzēsības ūdens 

apgāde. Esošais SL novietojums neļauj izpildīt apbūves 

parametrus.  

PIELIKUMS  

80760070325 

 

Mainīt sarkanās 

līnijas 
Atbalstāms.  
Sarkano līniju maiņa detalizējama 

2.redakcijas izstrādes gaitā.  

78.  SIA “Līva AB Nord” 

MND Nr. 2-7-2625 

Mainīt uz zonējumu Lauksaimniecības teritorijas ar iespēju nākotnē 

veidot ražošanas uzņēmumu, kas nodarbojas ar kokapstrādi.  

80760110634 

80760110614 

L1 Atbalstāms,  
Zonējuma maiņa nosakāma R1 vai L1. 

79.  Fiziskas personas 

MND Nr. 2-3-1188 

Teritorijā veikta atmežošana un detālplānojums ar mērķi veidot 

apbūves zemi.  

Paredzēt, ka gar RailBaltica trasi jāizvieto trokšņu sienas.  

PIELIKUMS 

80760060035 

 

L2, šobrīd M1 Daļēji atbalstīts. 

Pamatojums: Teritorija atrodas ārpus 

ciema. Tajā ir trokšņu robežvērtību 

pārsniegumi un netiek plānota kā  

apbūves zeme. 

Trokšņu sienas gar RB tiek risināts 

RB lokālplānojuma ietvaros. 

Funkcionālā zonējuma maiņa tiek 

atbalstīta tikai teritorijā, kurā ir veikta 

atmežošana.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

80.  Fiziskas personas 

Iesniegumi ar kārtas Nr. 

80 – 280  

Iesniegumi ar Nr. 80 – 280 ir ar vienādu saturu – nemainīt esošo 

plānojumu, kas nepieļauj kūdras ieguvi purvu un mežu teritorijās, 

purva teritorijā pie Olaines novada robežas mainīt zonējumu no M2 

uz M1, neatļaut kūdras ieguvi.  

Mārupes novada domē reģistrēto iesniegumu Nr.: 

2-3-1380; 2-3-1420; 2-3-1423, 2-3-1379; 2-3-1396; 2-3-1412; 2-3-

1394; 2-3-1398; 2-3-1400; 2-3-1409; 2-3-1428; 2-3-1424; 2-3-1402; 

2-3-1414; 2-3-1407; 2-3-1406; 2-3-1431; 2-3-1404; 2-3-1426; 2-3-

1416; 2-3-1430; 2-3-1405; 2-3-1425; 2-3-1408; 2-3-1391; 2-3-1272 

2-3-1275; 2-3-1263; 2-3-1271; 2-3-1276; 2-3-1277; 2-3-1292; 2-3-

1285; 2-3-1266; 2-3-1264; 2-3-1293; 2-3-1267; 2-3-1273; 2-3-1268; 

2-3-1382; 2-3-1305; 2-3-1269; 2-3-1270; 2-3-1274; 2-3-1302; 2-3-

1303; 2-3-1611; 2-3-1631; 2-3-1542; 2-3-1564; 2-3-1614; 2-3-1511; 

2-3-1509; 2-3-1456; 2-3-1597; 2-3-1599; 2-3-1560; 2-3-1552; 2-3-

1624; 2-3-1538; 2-3-1359; 2-3-1514; 2-3-1604; 2-3-1579; 2-3-1540; 

2-3-1609; 2-3-1573; 2-3-1448; 2-3-1577; 2-3-1521; 2-3-1562; 2-3-

1580; 2-3-1606; 2-3-1569; 2-3-1548; 2-3-1594; 2-3-1593; 2-3-1378; 

2-3-1601; 2-3-1528; 2-3-1568; 2-3-1543; 2-3-1589; 2-3-1455; 2-3-

1627; 2-3-1517; 2-3-1617; 2-3-1612; 2-3-1454; 2-3-1603; 2-3-1497; 

2-3-1565; 2-3-1533; 2-3-1447; 2-3-1442; 2-3-1575; 2-3-1547; 2-3-

1584; 2-3-1536; 2-3-1446; 2-3-1508; 2-3-1470; 2-3-1554; 2-3-1598 

2-3-1462; 2-3-1559; 2-3-1546; 2-3-1610; 2-3-1531; 2-3-1563; 2-3-

1595; 2-3-1544; 2-3-1625; 2-3-1526; 2-3-1472; 2-3-1634; 2-3-1506; 

2-3-1561; 2-3-1468; 2-3-1605; 2-3-1535; 2-3-1585; 2-3-1519; 2-3-

1453; 2-3-1450; 2-3-1619; 2-3-1464; 2-3-1515; 2-3-1621; 2-3-1557; 

2-3-1449; 2-3-1504; 2-3-1629; 2-3-1491; 2-3-1494; 2-3-1530; 2-3-

1532; 2-3-1459; 2-3-1518; 2-3-1556; 2-3-1534; 2-3-1555; 2-3-1376; 

2-3-1551; 2-3-1571; 2-3-1357; 2-3-1600; 2-3-1626; 2-3-1574; 2-3-

1505; 2-3-1616; 2-3-1510; 2-3-1549; 2-3-1527; 2-3-1592; 2-3-1602; 

2-3-1620; 2-3-1516; 2-3-1362; 2-3-1522; 2-3-1466; 2-3-1628; 2-3-

1590; 2-3-1630; 2-3-1607; 2-3-1444; 2-3-1539; 2-3-1622; 2-3-1495; 

2-3-1513; 2-3-1512; 2-3-1583; 2-3-1582; 2-3-1529; 2-3-1553; 2-3-

1457; 2-3-1523; 2-3-1498; 2-3-1496; 2-3-1490; 2-3-1618; 2-3-1507; 

2-3-1623; 2-3-1502; 2-3-1452; 2-3-1633; 2-3-1474; 2-3-1499; 2-3-

80760110640 M2 uz M1 Ņemts vērā. 

Netiek paredzēta derīgo izrakteņu 

ieguve mežu teritorijā pie Olaines 

novada robežas.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

1501; 2-3-1500; 2-3-1441; 2-3-1503; 2-3-1613; 2-3-1615; 2-3-1525; 

2-3-1445; 2-3-1458; 2-3-1493; 2-3-149; 2-3-1524; 2-3-1439. 

281.  Fiziskas personas 

Iesniegumi ar kārtas Nr. 

281 – 364 

 

Iesniegumi ar Nr. 281 – 364 ir ar vienādu saturu.  

Iebilst pret grozījumiem teritorijas plānojumā, ar kuriem Vētras 

ciema daļā noteikts zonējums JC3. Nevēlas blīvas savrupmāju 

apbūves vidū pieļaut daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem. 

Nepiekrīt 1.redakcijas risinājumam un lūdz neveikt Funkcionālā 

zonējuma izmaiņas Mārupes novada, Vētras ciemā sekojošiem 

īpašumiem, vai noteikt tos atbilstoši Tabulā nr.1 minētajiem 

Priekšlikumiem: 

Nr. Īpašuma 

kad.Nr./ 

nosaukums 

Spēkā 

esošais 

zonējums 

Grozījumu 

1. redakcija 
Priekšlikums 

zonējumam 

1 80760120064 DZS JC3 DZS1 

2 80760120129 

“Maružas” 

DZS JC3 DZS1 

3 80760120079 

“Pepas-2” 

DZS1 JC3 DZS3 

4 80760120006 DZS1 JC3 DZS3 

5 80760120005 P JC3 DZS3 

 

Mārupes novada domē reģistrēto iesniegumu Nr.:2-3-1478; 2-3-

1469; 2-3-1418; 2-3-1427; 2-3-1479; 2-3-1486; 2-3-1487; 2-3-1460; 

2-3-1370; 2-3-1463; 2-3-1403; 2-3-1477; 2-3-1471; 2-3-1632; 2-3-

1432; 2-3-1415; 2-3-1421; 2-3-1429; 2-3-1433; 2-3-1488; 2-3-1489; 

2-3-1401; 2-3-1467; 2-3-1480; 2-3-1461; 2-3-1482; 2-3-1483; 2-3-

1417; 2-3-1465; 2-3-1484; 2-3-1485; 2-3-1419; 2-3-1481; 2-3-1413; 

2-3-1410; 2-3-1473; 2-3-1422; 2-3-1399; 2-3-1327; 2-3-1328; 2-3-

1329; 2-3-1341; 2-3-1386; 2-3-1324; 2-3-1325; 2-3-1319; 2-3-1322; 

2-3-1389; 2-3-1356; 2-3-1397; 2-3-1316; 2-3-1390; 2-3-1392; 2-3-

80760120064 

80760120129 

80760120079 

80760120006 

80760120005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atstāt DzS1 un 

DzS3  
Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

1318;; 2-3-1340; 2-3-1312; 2-3-1393; 2-3-1321; 2-3-1315; 2-3-

1314; 2-3-1326; 2-3-1395; 2-3-1433; 2-3-1320; 2-3-1317; 2-3-1342; 

2-3-1435; 2-3-1345; 2-3-1332; 2-3-1331; 2-3-1333; 2-3-1330; 2-3-

1323; 2-3-1388; 2-3-1385; 2-3-1383; 2-3-1384; 2-3-1387; 2-3-1350; 

2-3-1313; 2-3-1311; 2-3-1349; 2-3-1381 un Nr. 2-3-1310 (Vētras 

ciema iedzīvotāji, 94 paraksti, atkārtojas ar individuāliem 

iesniegumiem). 

365.  Fiziska persona 

Ģeoprotālā ID 1823029 

Sniedzu priekšlikumu un norādu uz manu kā deklarētā iedzīvotāja 

pretenziju piedāvātajiem grozījumiem plānojumā. Nepiekrītu un 

lūdzu neveikt Funkcionālo zonējumu izmaiņas kartē norādītajā 

teritorijā. Nepiekrišanu funkcionālā zonējuma izmaiņām pamatoju ar 

sekojošiem argumentiem: Izvēloties dzīvesvietu tika ņemts vērā 

spēkā esošais ta brīža detālplānojums, kas atzīmētajā teritorijā bija 

savrupmāju apbūve. Paļaujoties uz to, ka pašvaldība rīkosies 

ievērojot visus labas pārvaldības principus un sabiedrības intereses 

ievēros tiesiskās paļāvības principu es kā iedzīvotājs iepazīstoties ar 

uz doto brīdi spēkā esošo teritorijas plānojumu, esmu izvēlējies šo 

teritoriju savas ģimenes mājvietai. Es kā nekustamā īpašuma 

iemītnieks ievēroju normatīvos aktus (valsts un pašvaldību izdotos), 

tāpēc ceru, ka arī pašvaldība ievēros un negrozīs plānojumu.  

Pamatojoties uz iepriekš norādīto iebilstu pret grozījumiem ar 

kuriem plānots grozīt iezīmētās teritorijas apbūves teritorijas 

plānojumu uz JC3. Nevēlos blīvas savrupmāju apbūves zonas vidū 

pieļaut Daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem un ierosinu 

paturēt spēkā esošo zonējumu. 

80760120064 

80760120129 

80760120079 

80760120006 

80760120005 

 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 

 

366.  Fiziska persona 

Iesniegts Ģeoportālā. 

ID 1821807  

Sniedzu priekšlikumu un norādu uz manu kā nekustamā īpašuma 

īpašnieka pretenziju piedāvātajiem grozījumiem plānojumā. 

Nepiekrītu un lūdzu neveikt Funkcionālo zonējumu izmaiņas 

Mārupes novada, Mārupes ciemā atzīmētajā teritorijā. Minēto 

nepiekrišanu funkcionālā zonējuma izmaiņām pamatoju ar 

sekojošiem argumentiem: 

Mana ģimene, izvēloties šo teritoriju kā savu mājvietu, pirms izvēles 

iepazināmies ar esošo faktisko situāciju un plānoto nākotnē. Kā viens 

no iemesliem izvēlei bija tālāk no Daudzstāvu apbūves, ņemot vērā 

80760120064 

80760120129 

80760120079 

80760120006 

80760120005 

 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

šī brīža daudzstāvu apbūves esamības attālumu, kā arī pašvaldībā 

sniegto konsultāciju par daudzstāvu apbūves tālāku nepaplašināšanu 

mana īpašuma tuvumā. 

Paļaujoties uz to, ka pašvaldība rīkosies ievērojot visus labas 

pārvaldības principus un sabiedrības intereses ievēros tiesiskās 

paļāvības principu es kā nekustamā īpašuma īpašniece iepazīstoties 

ar uz doto brīdi spēkā esošo teritorijas plānojumu, esmu pārcēlusies 

uz dzīvi šajā teritorijā. Par labu izvēlei iegādāties nekustamo 

īpašumu tieši šajā kvartālā viens no argumentiem bija tas, ka šī 

teritorija pēc spēkā esošā teritorijas plānojuma ir noteikta tieši kā 

Savrupmāju apbūves teritorija. 

Es kā nekustamā īpašuma īpašnieks ievēroju normatīvos aktus 

(valsts un pašvaldību izdotos), tāpēc ceru, ka arī pašvaldība ievēros 

un negrozīs plānojumu.  

Pamatojoties uz iepriekš norādīto iebilstu pret grozījumiem ar 

kuriem plānots grozīt iezīmētās teritorijas apbūves teritorijas 

plānojumu uz JC3. Nevēlos blīvas savrupmāju apbūves zonas vidū 

pieļaut Daudzdzīvokļu māju apbūvi līdz 5 stāviem un ierosinām 

paturēt spēkā esošo zonējumu. 

 

367.  Fiziska persona 

Iesniegts Ģeoportālā. 

ID 1829025 

Iebilstu pret apbūves teritorijas plānojuma maiņu uz JC3. Nevēlos 

blīvas savrupmāju apbūves zonas vidū pieļaut Daudzdzīvokļu māju 

apbūvi līdz 5 stāviem un ierosinām paturēt spēkā esošo zonējumu 

80760120064 

80760120129 

80760120079 

80760120006 

80760120005 

 

Atstāt DzS1  Atbalstīts.  

Zonējums tiek mainīts uz DzS1 un 

DzS2, kā tas ir paredzēts spēkā esošajā 

teritorijas plānojumā. Izņēmums ir 

zemes vienība ar kadastra Nr. 

80760120005, kas ir Mārupes novada 

pašvaldības īpašums, kur saglabājams 

iepriekš noteiktais P zonējums, 

piemērojot indeksu P1. 

368.  Fiziska persona,  

SIA “Minta” un SIA 

“Baldedze” pārstāvis 

Ģeoportālā. ID 187200 

SIA Minta un SIA Baldedze pieder vairāki nekustamie īpašumi 

Mārupē: Akācijas 4 (kad. nr.: 8076-006-0020), Svētes (kad. nr.: 

8076-006-0017), Kāravi (kad. nr.: 8076-006-0067). 

Īpašumiem jaunajā teritorijas plānojumā ir norādīta plānotā atļautā 

izmantošana: Tehniskās apbūves teritorija (TR 3). 

Tehniskās apbūves teritorija (TA 3) noteiktā izmantošana ierobežo 

80760060067 

80760060020 

80760060017 

TR3 uz R1 Noraidīts. 

Teritorija atrodas Lidostas attīstības 

teritorijā. Zonējums netiek mainīts un 

ir atbilstošs esošajam, jo paredz arī 

vieglo ražošanu.  
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Nr.  

(izmant

ots arī 

iesnieg

umu 

kartē)  

Iesniedzējs, reģ. Nr. 

MND 

Saņemtais priekšlikums Kadastra Nr.  Iesniegumā 

ierosinātā 

funkcionālā 

zonējuma 

maiņa 

Priekšlikums par iebilduma vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

iespējamo teritorijas attīstību.  

Lūdzam īpašumiem plānoto atļauto izmantošanu noteikt 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1).  

Esam gatavi sniegt papildus informāciju un argumentāciju, kā arī 

iesaistīties diskusijās par šīs teritorijas veiksmīgu attīstību.  

Arnolds Timofejevs 

Nepieciešama papildus informācija no 

īpašnieka par  iecerēm, kāda atļautā 

izmantošana būtu nepieciešama.  

Jālemj kontekstā ar Lidostas attīstības 

plāniem, jo teritorija atrodas TIN 

teritorijā, kas paredzēta Lidostas 

turpmākai attīstībai.  

369.  SIA “TAND Putnu 

Ligzdiņas” 

MND Nr.2-7-3027 

Daļēji izveidot plānoto autoceļu īpašumā Putnu ligzdiņas. 

Savienot C-19 ar P133, lai novērstu sastrēgumus 

Dzirnieku, Ziemeļu, P133 krustojumā.  

PIELIKUMS  

80760030327 

 

 Atbalstāms 

Risinājums savienojumam 

precizējams diskusijā ar VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”, izvērtējot 

kopējo transporta situāciju apkārtnē, 

tai skaitā pieslēgumu veidošanas 

iespējas pie valsts autoceļiem.  

370.  SIA “Tand Sarmas” 

MND Nr.2-7-3028 

Mainīt f/z no R1 uz JC4, jo atļaus izbūvēt vizuāli 

pievilcīgu objektu, kas kalpos kā viena no novada 

vizītkartēm.  

80760030293 R1 uz JC4 Noraidīts. 

Pamatojums: neatbilst kopējai 

pieejai esošajā funkcionālajā 

zonējumā, kā arī TP gorzījumos 

piedāvātajā. Jāskata kopīgā tikšanās 

reizē, izskatot arī kontekstā ar visu 

Lidostai piegulošo teritoriju. 

371.  SIA “RIX Property” 

u.c. uzņēmumi 

MND Nr.2-7-2775 

 

P2 teritorijā Zeltiņu iela 50 un Zeltiņu iela 52 ir noteikts 

zonējums P1, kas neatbilst teritorijas attīstībai. Lūdzu 

noteikt kādu no tādiem, kur atļauta ražošana  

80760030029 

80760030256 

P1 uz JC4, R1 

vai R2  

Atbalstāms. 

Rīkota atsevišķa individuāla 

sanāksme ar īpašnieku. Teritorijas 

attīstība skatāma kontekstā ar 

vēsturisko izmantošanu. Funkcionālā 

zonējuma piešķiršana  jāskata 

kontekstā ar blakus dzīvojamām 

teritorijām, tāpēc tiek atbalstīta JC4 

zona.  
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II.daļa - Ziņojums par institūciju sniegtajiem atzinumiem 
 

Institūcija Atzinumā norādītais 
Priekšlikums par atzinumā norādīto iebildumu vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

1. Valsts vides dienesta 

Lielrīgas reģionālā vides 

pārvalde 

 

 

 

Par Teritorijas plānojuma 

grozījumu 1.redakciju: 

15.08.2018. Nr. 4.5.-08/5807 

 

Par Vides pārskata projektu: 

06.08.2018.       Nr. 4.5.-

20/5564 

Par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju: 

 

Izstrādātā Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcija 

konceptuāli atbilst Pārvaldes 02.08.2017. izsniegto nosacījumu Nr.4.5.-07/5323 

prasībām, tomēr Pārvalde norāda uz turpmāk minētajām neatbilstībām un 

nepilnībām: 

 2.nodaļas 2.7.apakšnodaļa papildināma ar informāciju par applūstošajām 

teritorijām un tajās noteiktajiem aprobežojumiem atbilstoši Aizsargjoslu likuma 

37.pantam; 

 3.nodaļas 3.5.3.apakšnodaļa papildināma ar informāciju par vibrācijām un 

smakām;  

 3.nodaļas 298.4.apakšpunkts precizējams ar „virszemes cisternām"; 

 3.nodaļas 376.apakšpunkta, 4.nodaļas 424., 467.apkašpunkta, 5.nodaļas 528., 

550.apakšpunkta kontekstā Pārvaldes ieskatā apbūve Bieriņu purvā nav jāparedz. 

Ja tomēr apbūve šajā teritorijā tiks plānota, tad zemesgabalam veicama 

detālplānojuma izstrāde;  

 4.nodaļas 4.5.4.apakšnodaļā „Jauktas centra apbūves teritorija" un 539., 

552.apakšpuktā precizēt definīciju „vieglās rūpniecības uzņēmums", kā arī 

koriģēt atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 1.panta 12.punkta 

definīcijai par atkritumu īslaicīgu uzglabāšanu;  

 4.nodaļas 4.6.2.2.apakšnodaļas- 585.apakšpunktam sniegt nepārprotamu 

skaidrojumu par jēdzieniem „smagās rūpniecības uzņēmums" un „pirmapstrādes 

uzņēmums"; 

 4.nodaļas 799.apakšpunktā nosakāms, ka jebkuras jaunas derīgo izrakteņu 

ieguves vietas izveidošanā ir izstrādājams detālplānojums; 

 teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā nav izvirzīti nepārprotami 

saimnieciskās darbības aprobežojumi, dzīvojamās un cita veida apbūves 

izvietojuma aizliegumi piesārņotajās/potenciāli piesārņotajās teritorijās; 

 teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijā nepārprotami jānodefinē jēdzieni 

„derīgo izrakteņu ieguve" un „dīķsaimniecība". 

 

Par Vides pārskata projektu: 

Par Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakciju: 

 

Atzinumā norādītie nepieciešamie precizējumi kopumā 

atbalstāmi.  

 

Apbūves iespējas Bieriņu purvā tiek saglabātas, taču pie 

2.redakcijas izstrādes tiks pārstrādāta pieeja atļautās 

izmantošanas detalizācijai, paredzot arī teritorijas izmantošanas 

detalizēšanu vēlākā stadijā vai izstrādājot tematisko plānojumu. 

 

Detālplānojuma izstrādāšanai jebkurai derīgo izrakteņu ieguvei 

nav pamatota, piemēram, ja jau veikts IVN. Jautājums tiks 

atkārtoti vērtēts pie 2.redakcijas, tai skaitā nepieciešamība 

detalizētāk izvirzot prasības teritorijas rekultivācijai.   

 

 

Par Vides pārskata projektu: 

 

Jēdzieni tiks precizēti.  

Tiks izvērtēta nepieciešamība noteikt detālplānojuma izstrādi 

visās derīgo izrakteņu ieguves vietās. 

Teritorijas plānojuma grozījumu redakcija ir saskaņota ar 

Dabas aizsardzības pārvaldi, saņemot pozitīvu atzinumu tai 

skaitā par plānoto pašvaldības autoceļu C-38, kas ir 

savienojums ar Cenas tīreli un teritorijas plānojuma grozījumi 

ir saskaņot ari Civilās  aviācijas aģentūru attiecībā uz 

iespējamiem traucējumiem saistībā ar putnu pulcēšanos. 
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Institūcija Atzinumā norādītais 
Priekšlikums par atzinumā norādīto iebildumu vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

1.Mārupes novada teritorijas plānojumā ir skaidri jānodefinē jēdzieni „derīgo 

izrakteņu ieguve" un „dīķsaimniecība". 

2. Pārvalde atbalsta detālplānojumu izstrādi derīgo izrakteņu ieguves vietu izveidei. 

Pārvaldes ieskatā detālplānojuma izstrāde ir attiecināma uz jaunu derīgo izrakteņu 

ieguves vietu izveidi jebkurā no zonējumiem, tāpat teritorijas plānojumā prasība par 

detālplānojuma izstrādi būtu jānosaka jebkurai derīgo izrakteņu ieguves vietas 

izveidei, arī tajos zemesgabalos, kuros ir jau veikta ģeoloģiskā izpēte un kur ir 

noteikts atradnes statuss, bet vēl līdz teritorijas plānojuma grozījumu spēkā stāšanās 

dienai nav uzsākta derīgo izrakteņu ieguve (nav izsniegta zemes dzīļu izmantošanas 

licence, nav akceptēts derīgo izrakteņu ieguves projekts). 

3. Pārvalde kritiski vērtē derīgo izrakteņu ieguvi starptautiskās lidostas „Rīga" 

ietekmes zonā, jo atradņu rekultivācijas rezultātā izveidojušies virszemes 

ūdensobjekti var koncentrēt putnus, kas var apdraudēt aviolidojumu drošību. 

Aicinām derīgo izrakteņu ieguvi Mārupes novadā saskaņot ar aviācijas drošības 

dienestiem, nepieciešamības gadījumā izvirzot papildus prasības derīgo izrakteņu 

ieguvei. 

4. Teritorijas plānojums paredz autoceļa C-38 izveidi, kas savienos 

pašvaldības autoceļu C-2 ar dabas liegumu „Cenas tīrelis", lai nodrošinātu piekļuvi 

īpaši aizsargājamai dabas teritorijai un veicinātu teritorijas apmeklētību rekreācijas 

nolūkos. Pārvalde piesardzīgi vērtē šo iniciatīvu, aicina plānoto ceļa izbūvi saskaņot 

ar Dabas aizsardzības pārvaldi, lai noskaidrotu iedzīvotāju pieplūduma īpaši 

aizsargājamajā dabas teritorijā atbilstību dabas lieguma dabas aizsardzības plānam 

un pieļaujamību no īpaši aizsargājamo dabas vērtību aizsardzības viedokļa. 

Pārvaldes ieskatā ceļa izbūve nav pieļaujama, ja tas nonāk pretruna ar dabas 

aizsardzības plānu. 

5. Teritorijas plānojums neparedz jaunas dzīvojamās apbūves plānošanu 

teritorijās, kur ir trokšņu pārsniegums. Pārvalde aicina izvērtēt derīgo izrakteņu 

ieguvi teritorijās, kur ir trokšņu pārsniegumi. Vēršam uzmanību, ka derīgo izrakteņu 

ieguves vietas izveidei ir nepieciešama apauguma novākšana/ teritorijas atmežošana, 

kas teritorijās pie autoceļiem/ dzelzceļa var veicināt trokšņa izplatību tālākā 

teritorijā, jaunu teritoriju pakļaušanu trokšņa pārsniegumiem. 

6. Bieriņu purvā ir paredzēts veikt zonējuma izmaiņas, tai skaitā paredzot tajā 

izveidot Jaukta centra teritorijas (JC1, JC3 un JC4), Publiskās apbūves teritorijas 

(Pl), paredzēta intensīva publiskā apbūve. Pārvaldes ieskatā Bieriņu purvs būtu 

jāsaglabā kā dabas teritorija bez kapitālās apbūves. Saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības 

principiem starp apdzīvotām vietām tiek saglabātas zaļās zonas. Ņemot vērā, ka 

Mārupes ciems principā ir saaudzis ar Rīgas pilsētu un Jaunmārupi, un būtu 

apgrūtināti ir neiespējami izveidot dabas teritorijas starp apdzīvotām vietām. Bieriņu 

2.redakcijas izstrādes laikā tiks pārskatīta nepieciešamība 

mainīt vietas, kur atļauta derīgo izrakteņu ieguve saistībā ar 

vides trokšņa iespējamu paaugstinājumu. 

Bieriņu purva turpmākās izmantošanas iespējas tiks precizētas 

2.redakcijā, tomēr saskaņā ar Mārupes novada IAS, šajā 

teritorijā ir paredzēta apbūve, tai skaitā arī plašas publiskās 

ārtelpas teritorijas. 

2.redakcijas izstrādes laikā tiks pārvērtēta iespēja atļaut kūdras 

ieguvi minētajā teritorijā. Teritorija, kurā plānots iegūt kūdru 

(M2) nav Natura 2000 teritorija, tāpēc uz to saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem, neattiecas nepieciešamība noteikt 

kompensējošos pasākumus.   
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purva kā dabas teritorijas saglabāšana ir reāla alternatīva saglabāt ekoloģisko balansu 

šajā apvidū. 

7. Vides pārskata 15.nodaļā saistībā ar iespējamiem kompensēšanas 

pasākumiem ir norāde, ka Mārupes novada teritorijas plānojuma grozījumu 

īstenošana nav saistīta ar ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas 

teritorijām, tādēļ kompensēšanas pasākumi nav jānosaka. Pārvalde vērš uzmanību, 

ka saskaņā ar Mārupes   novada   teritorijas   plānojuma   grozījumiem   tiek   atļauta   

derīgo izrakteņu ieguve Cenu tīrelī ietekmes uz vidi novērtējuma objektā, kā 

rezultātā tiks zaudēta purva teritorija 62 ha platībā, kā arī tiks ietekmēti pa perimetru 

atrodošies īpaši aizsargājamie biotopi. Pārvaldes ieskatā, iespējams, kūdras ieguve 

šajā teritorijā būtu pakļaujama vides monitoringam un kompensējošiem 

pasākumiem. 

2. Dabas aizsardzības 

pārvalde 

10.08.2018., Nr. 

4.8/4019/2018-N 

 Administrācija iepazinās ar Plānojuma redakciju un, pamatojoties uz MK noteikumu 

Nr. 628 51. punktu un 56.3. apakšpunktu un Ministru kabineta 2009. gada 2. jūnija 

noteikumu Nr. 507 „Dabas aizsardzības pārvaldes nolikums” 3.15. apakšpunktu, 

neiebilst Plānojuma risinājumiem. Administrācijas nosacījumi ir ņemti vērā 

samērīgi. Administrācijai nav iebildumu par sagatavoto Vides pārskata projektu. 

Pieņemts zināšanai.  

3. Veselības inspekcija 
03.08.2018., Nr. 2.3.3-

6/20170/ 

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026.gadam grozījumu 1.redakcija un 

Vides pārskata projekta risinājumi atbilst higiēnas prasībām. Rekomendāciju nav. 

Pieņemts zināšanai. 

4. Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūra 
24.07.2018 Nr.512/7/1-15 

Plānojuma grafiskā daļa ir sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 

14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” prasībām un ir ievēroti LĢIA 2017. gada 17. jūlija vēstulē 

Nr.432/7/1-12/632 sniegtie Nosacījumi. 

Izvērtējot Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam 

grozījumu 1.redakciju materiālus, lūdzam, sagatavojot plānojuma gala redakciju, 

novērst šādas konstatētās nepilnības: 

Grafiskās daļas kartēs “Funkcionālais zonējums” un “Aizsargjoslas un 

apgrūtinājumi” nepieciešams norādīt koordinātu sistēmu un koordinātu tīklu. 

Tāpat lūdzam vērst uzmanību tam, kā paskaidrojuma rakstos ir noformēts 

kartogrāfiskais materiāls - atsevišķiem kartogrāfiskajiem materiāliem nav norādīts 

mērogs, koordinātu tīkls, koordinātu sistēma, kā arī nav norādītas atsauces uz datu 

autoriem. 

Papildus tam norādām, ka TIAN 6. pielikumā Valsts ģeodēziskā tīkla punktu 

uzskaitījumā ir iekļauti 2 iznīcinātie valsts ģeodēziskā tīkla nivelēšanas 1. klases (N1) 

punkti: 5690 un 707, kurus nav jāiekļauj TP pilnveidotās redakcijas pielikumā. Tā kā 

Atbalstāms. 

 

 

 

 

 

 

Precizēts. Grafiskais materiāls tiks labots.  

 

 

 

Precizēts. Grafiskais materiāls tiks labots.  

 

 

 

 

Precizēts TIAN. Likvidētie punkti tiks izņemti.  
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informācija Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē regulāri tiek aktualizēta, turpmāk 

pielikumos vēlams norādīt ģeodēzisko punktu atlasīšanas datumu. 

 

 

5. AS „Latvijas Gāze” 
07.08.2018., Nr.15.1-

1/2705 

Plānojuma „Aizsargjoslas un apgrūtinājumi”, saskaņota un nav iebildumu 

plānojuma tālākai apstiprināšanai pašvaldībā. 

 

Pieņemts zināšanai. 

6. AS „Sadales tīkls” 

Pierīgas 

Kapitālieguldījumu daļa  
18.07.2018 elektroniskais 

pasts anita@g93.lv 

Nepieciešams pārskatīt apakšstaciju atrašanās vietas. 

Prasība norādīt aizsargjoslas. 

Daļēji atbalstāms. 

Apakšstaciju vietas precizētas. Saskaņojams līdz 2.redakcijas 

nodošanas apspriešanai. 

Prasītās aizsargjoslas nav iespējams norādīt Teritorijas 

plānojumā mēroga noteiktības dēļ. 

7. SIA „Lattelecom”  
2018-07-25, 

elektroniskais pasts 

anita@g93.lv 

Sakarā ar to, ka "Teritorijas plānojuma 1.redakcijā nav ievērotas SIA Lattelecom 

LTC-K-17-6998, nosacījumu p.1, 2,3 prasības, Lūdzu veikt papildinājumus 

/korekcijas daļā  "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 

3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei 3.2. Prasības 

inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem 3.2.4. Elektroniskie sakari - 

Papildināt Ar tekstu: 

"Ciemos un jaunās apbūves teritorijās ( perspektīvajos ciemos), veicot autoceļu un 

ielu pārbūvi, projektējot jaunus autoceļus un ielas, ārpus ielu un piebraucamo ceļu  

braucamās  daļas, zaļajā zonā vai zem ietvēm, starp ielu sarkanajām līnijām, paredz 

perspektīvo elektronisko sakaru tīklu novietni, 

ievērojot elektronisko   sakaru  tīkla attīstības iespēju, elektronisko  

sakaru pakalpojumu pieejamību un nepieciešamību." 

Atbalstāms. 

TIAN tiks papildināts.  

8. VSIA „Zemkopības 

ministrijas nekustamie 

īpašumi” Zemgales 

reģiona meliorācijas 

nodaļa  
27.02.2018., Nr. Z/1-

12/1546-e 

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļa sniedz pozitīvu atzinumu izstrādātajam Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu 1. redakcijai un Vides pārskata 

projektam. 

 

 

Pieņemts zināšanai. 

9. Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests 

15.08.2018.       Nr. 

22/8.1.6.1./897 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumiem Nr.398 "Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums" VUGD funkcijas ir uzraudzīt 

normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību 

ievērošanu. 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka teritorijas plānojuma projekts nesatur informāciju par 

jaunu būvju būvniecību vai esošu būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, 

novietošanu un lietošanas veida maiņu, kur būtu nepieciešama ugunsdrošības 

prasību risinājumu ievērošana. 

Pieņemts zināšanai. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, VUGD kompetencē nav saskaņot teritorijas 

plānojuma projektus. 

10. Rīgas plānošanas 

reģions  
24.07.2018., Nr. 7.9/199 

Aicinām TP2014-2026 grozījumu Paskaidrojumu rakstā iekļaut Vides 

pārskata 1.pielikumu „Spēkā esošā teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma 

saskaņošana teritorijas plānojuma grozījumu funkcionālā zonējuma izstrādei”, kas 

papildinātu Paskaidrojuma raksta 6.pielikumu „Apbūves rādītāju kopsavilkums”, 

padarot uztveramākus TIAN grozījumus. 

Vides pārskatā ir sniegta izsmeļoša informācija par TP2014-2026 grozījumos. 

 

Atbalstāms. 

Salīdzinošā tabula tiks ietverta Paskaidrojuma rakstā atbilstošā 

noformējumā.  

11. Olaines novada Dome 
21.08.2018. Nr.8.1./3072 

Atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.10.2014. noteikumiem Nr.628 

"Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem", Olaines 

novada pašvaldība izstrādāto Mārupes novada teritorijas plānojuma redakciju atzīst 

par atbilstošu Olaines novada pašvaldības 26.07.2017. vēstulē Nr.8.12./3124 par 

informācijas un nosacījumu sniegšanu teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai 

izvirzītajiem nosacījumiem. 

Pieņemts zināšanai. 

12. Valsts meža dienesta 

Rīgas reģionālā 

virsmežniecība 
06.08.2018., Nr.VM5.7-

7/737 

Izskatot projekta materiālus, Rīgas reģionālai virsmežniecībai nav 

iebildumi par izstrādātajiem dokumentiem, taču aicinām labot Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumos kļūdu 14.lpp. 89.2.punktu par purvu 

aizsargjoslām, kur norādīts, ka Medema purvam nosaka 50m aizsargjoslu. Medema 

purvs ir saimnieciski izstrādāts un daļā turpinās kūdras ieguve. Saskaņā ar 

Aizsargjoslu likumu - aizsargjoslas ap purviem nosaka, lai saglabātu bioloģisko 

daudzveidību  un stabilizētu mitruma režīmu meža un purva saskares (pārejas) joslā. 

Tā kā šajā purvā notiek un ir notikusi saimnieciskā darbība un purvu dabiskā 

ekosistēma ir iznīcināta, tāpēc šādām purvainām pārveidotām platībām aizsargjoslu 

Aizsargjoslu likuma izpratnē nenosaka. 

 

Atbalstāms pēc būtības. 

 

Nepieciešama tālāka konsultācija, ņemot vērā, ka purva daļā 

vēl ir neizstrādātas teritorijas. 

Tiks veikti atbilstoši precizējumi TIAN un Grafiskā daļa.  

13. SIA “Rīgas meži” 

(saņemts pēc sapulces - 

18.10.2019, Nr. SRM-18-47-

nd) 

Līdz publiskās apspriedes beigām un līdz sanāksmei atzinums nav saņemts. 

 

Saņemta informācija, ka Mārupes novada dome tiks aicināta noslēgt Līgumu par 

mežu aizsargjoslu gar pilsētu. Kopumā 1.redakcija netiek atbalstīta, jo neatbilst 

izsniegtajiem nosacījumiem un ietver izmaiņas, par ko iepriekš nav notikusi 

diskusija.  

Izmaiņu atbalstīšana vai noraidīšana tiks vērtēta pēc atzinuma 

saņemšanas.  

 

Plānota atsevišķa tikšanās, lai pārrunātu iebildumus. 

Saskaņotās izmaiņas (DA1 zonu izvietojums) tiks ietvertas 

TPG 2.redakcijā.  
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14. Lauku atbalsta dienests 

25.07.2018., 04.2-11/18/268-

e, 

Pārvalde paziņo, ka ar Meliorācijas likuma1 spēkā stāšanos 2010.gada 25.janvārī 

meliorācijas kadastra datu informācija tika nodota Valsts Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (Republikas laukums 2, 

Rīga; tālrunis uzziņai 67027631). Pamatojoties uz augstāk norādīto, Pārvalde 

atzinumu teritorijas plānojuma izstrādātajiem grozījumiem nesniedz.  

Jūsu iesniegums tiek pārsūtīts tālākai izskatīšanai Valsts Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”. 

 

Pieņemts zināšanai. 

15. Valsts zemes dienesta 

Rīgas reģionālā nodaļa 

Atzinums nav saņemts Tiks turpinātas konsultācijas par VZD iesniedzamajiem datiem. 

 

16. AS „Augstsprieguma 

tīkls” 

03.08.2018. Nr. 

50SA10/2.5/2018/2913 

Lūdzam, atbilstoši Mārupes novada domes apstiprinātajam Darba uzdevumam Nr.3-

30/8 "Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrādei" 

par ielu sarkano līniju pārcelšanu vai likvidēšanu, izvērtēt šo līniju novietojuma 

atbilstību Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" prasībām 

par ielu un pārvades tīkla 110kV un 330kV gaisvadu elektrolīniju savstarpējo 

novietojumu attālumiem (23.punkts, 7.tabula) un veikt atbilstošus labojumus 

plānojuma grafiskajā daļā "Aizsargjoslas un apgrūtinājumi". 

Informējam, ka Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai 

paredzētajā lokālplānojuma projekta sagatavošanas laikā 2017.gadā AST atkārtoti 

aicināja ievērot minētā būvnormatīva prasības, tomēr, AST, saņemot izskatīšanai 

būvprojektus un topogrāfiskos plānus, konstatēti pārvades tīkla elektrolīniju un to 

balstu novietojumi ielu sarkanajās līnijās, kas neļauj sagatavot ielu būvprojektus 

ievērojot būvnormatīva prasības, piemēram, 110kV gaisvadu elektrolīnijas 

novietojums 2018.gada jūnija topogrāfiskajā plānā Braslas ielā, zemes vienībā 

80760072338. 

Sakarā ar to, ka grafiskās daļas kartes " Aizsargjoslas un apgrūtinājumi" mērogs ir 

1 : 15000, kā arī to, ka kartē nav attēloti novada teritoriju šķērsojošo 110kV un 330kV 

gaisvadu elektrolīniju balsti, precīzi novērtēt Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 

"Inženiertīklu izvietojums" ievērošanu attiecībā pret plānoto ielu un elektrolīniju 

savstarpējo novietojumu nevar. Atkārtoti pieprasot atzinumu, lūdzam grafisko 

daļu atsūtīt dwg formātā, izskatīšanai piemērotā mērogā. 

Atbalstāms. 

Braslas ielas sarkano līniju novietojumam tiks meklēts cits 

risinājums.  

Plānojuma dokumentācija tiks saskaņota vektordatu formātā. 

17. VAS „Latvijas Valsts 

radio un televīzijas 

centrs” 

18.07.2018. Nr. 30.04-

01/15/00/1534 

LVRTC iepazinās ar izstrādātā Mārupes novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas 

un Vides pārskata projekta materiāliem un sniedz atzinumu, ka LVRTC nav 

iebildumu par sagatavotajiem teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata 

projekta risinājumiem. 

Pieņemts zināšanai.  

                                                      
1 2010.gada 14.janvāra Saeimas „Meliorācijas likums” 
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18. LR Satiksmes ministrija 

14.08.2018 Nr. 15-01/2333 

1. Attiecībā uz Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica projektu, Teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi (turpmāk – TIAN) kopumā korekti reglamentē Rail Baltica 

dzelzceļa būvniecībai nepieciešamās teritorijas izmantošanas nosacījumus, tomēr 

pašvaldībai būtu lietderīgi pārliecināties, vai tie nekādā veidā nav pretrunā ar 

Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr.91 “Noteikumi par nacionālo interešu 

objekta – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras 

Rail Baltica – teritorijas izmantošanas nosacījumiem” normām. 

2. Teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums” 

paralēli TIN71 “Nacionālās nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija Rail Baltica 

dzelzceļa līnijai” posmā no autoceļa A5 līdz Dzirnieku ielai ir noteikta TIN73 

“Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija”. Ņemot vērā to, ka 

perspektīvais pašvaldības ceļš jeb TIN73 ir ieplānots Rail Baltica dzelzceļa 

nodalījuma joslā, norādām, ka šāda pašvaldības ceļa novietojuma iespējamība 

Teritorijas plānojuma pilnveidošanas laikā ir vēl rūpīgi izvērtējama, analizējot tā 

izbūves tehnisko savietojamību kontekstā ar Rail Baltica Latvijas posma detalizēti 

tehniskās izpētes rezultātiem. 

3. Papildus informējam, ka detalizēta tehniskā informācija par atsevišķiem 

Teritorijas plānojumā iekļaujamiem risinājumiem, piemēram, attiecībā uz transporta 

infrastruktūras izvietojumu pie starptautiskās lidostas “Rīga”, var tikt nosūtīta arī pēc 

šī atzinuma sniegšanas, bet ne vēlāk kā pirms Teritorijas plānojuma publiskās 

apspriešanas termiņa beigām. Darām zināmu, ka šobrīd starptautiskās lidostas 

“Rīga” attīstībai nepieciešamajā teritorijā tiek veikti Rail Baltica stacijas, saistītās 

infrastruktūras un estakādes būvprojektēšanas darbi. To ietvaros tiek plānoti 

transporta organizācijas pārkārtojumi un tiek projektēti jauni piebraucamie ceļi 

atbilstoši kuriem Teritorijas plānojumā būs nepieciešamas izmaiņas sarkano līniju 

izvietojumā. 

4. Attiecībā uz autoceļu nozari, lūdzam ņemt vērā 06.08.2018. VAS “Latvijas 

Valsts ceļi” sniegto atzinumu Nr.4.3.1/9229 “Par teritorijas plānojumu”. 

5. Satiksmes ministrija sadarbībā ar VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” 

(turpmāk - lidosta “Rīga”) ir izskatījusi Teritorijas plānojumu un Vides pārskata 

projektu un, lai nodrošinātu līdzsvarotu lidostas “Rīga” un tai piegulošo teritoriju 

attīstību, sniedz šādus priekšlikumus: 

5.1. Lidostas “Rīga” turpmākajai attīstībai nepieciešamajam 

zemesgabalam Skultes ielā 34, Mārupes novadā (kadastra apzīmējums 

Daļēji atbalstāms. 

 

1.-3. Informācija saistībā ar Rail Baltica (RB) pieņemta 

zināšanai. Līdz publiskās apspriedes beigām un līdz sapulces 

datumam nav saņemti RB trases precizējumi un Satiksmes 

ministrijas atbilde par RB lokālplānojuma izstrādes 

turpināšanu. Atzinumā norādītais par RB trasi un plānoto 

pašvaldības ceļu gar to tiks diskutēts atsevišķi RB 

lokālplānojuma kontekstā. 

 

4. AS “Latvijas Valsts ceļi” iebildumi daļēji atbalstāmi, 

detalizēti tiks diskutēti atsevišķā diskusijā 2.redakcijas 

izstrādes laikā.   

 

5.Lidostas “Rīga” iebildumi kopumā atbalstāmi, detalizēti tiks 

diskutēti atsevišķā diskusijā 2.redakcijas izstrādes laikā.   

- Piedāvātais zonējums un ceļa pie Skultes ciema trasējums 

atbalstāms, taču to novirzot pa Lidostas īpašuma teritoriju, 

- zonējuma izmaiņas pie Skultes diskutējamas kontekstā ar 

iespēju veidot aviācijas muzeju; 

- saistībā ar lidostas trokšņu zonas ierobežojumiem, 

priekšlikums par teritorijas daļas neietveršanu ciemā (5.10.a) 

atbalstāms tikai daļēji – ņemot vērā, ka teritorijā jau šobrīd 

atļauta savrupmāju apbūve, kā arī daļā tā faktiski īstenota, un 

to, ka ciema robežas konfigurācija ietekmē arī satiksmes 

risinājumus, teritorija saglabājama ciema teritorijā, bet 

zonējums maināms uz mazāk blīvu dzīvojamās apbūves 

zonējumu (no DzS1 uz DzS2).  

- priekšlikums par izmaiņām skaņas izolācijas risinājumu 

piemērošanai tiks detalizēti vērtēts 2.redakcijas izstrādes laikā. 
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80760020014), nenoteikt publiskas apbūves (P2) teritoriju, tā vietā nosakot 

transporta infrastruktūras teritoriju TR3 (skatīt 1.pielikumu). 

5.2. Lidostas “Rīga” teritorijā esošajiem zemesgabaliem, kam 

Teritorijas plānojumā noteikta rūpnieciskās apbūves teritorija (R2), noteikt 

transporta infrastruktūras teritoriju TR3 (skatīt 1.pielikumu). 

5.3. Lidostas “Rīga” teritorijā starp Pilotu, Ziemeļu un Torņu ielām, kur 

Teritorijas plānojumā noteikta publiskas apbūves (P2) teritorija, noteikt papildus 

atrunu TIAN 441.punktu (55 lp.), izsakot jaunā redakcijā: “P2 teritorijās 

“Starptautiskā lidostas “Rīga” biznesa parka teritorijā noteiktos apbūves parametrus 

nepiemēro, bet apbūves maksimālais augstums (stāvu skaits) ir 50 m atbilstoši 

būvniecību un aviācijas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, maksimālais 

apbūves blīvums – 60%, maksimālā apbūves intensitāte – 500%, savukārt minimālā 

brīvā teritorija – 10 %. Gadījumos, ja plānotās apbūves augstums pārsniedz 30 m, 

saņemams normatīvajos aktos noteiktās institūcijas atbilstošs saskaņojums”. 

5.4. Lidostas “Rīga” teritorijā starp Pilotu, Pasta un Torņa ielām, kur 

Teritorijas plānojumā paredzēta daļēji publiskās apbūves (P2) teritorija un daļēji – 

dabas un apstādījumu teritorija (DA1), noteikt zonējuma P2 un DA1 robežas 

atbilstoši  1.pielikumam. 

5.5. Lidostas “Rīga” teritorijā (lidlaukam blakus esošajā teritorijā 

Rietumu daļā), kur noteikta mežu teritorija (M1), dabas un apstādījumu teritorija 

(DA1) un rūpnieciskās apbūves teritorija (R1), daļēji noteikt transporta 

infrastruktūras (TR3) teritoriju (skatīt 1.pielikumu). 

5.6. Lidostas “Rīga” teritorijā uz Ziemeļiem no Lidostas iecerētā 

biznesa parka, kur Teritorijas plānojumā noteikta publiskās apbūves (P2) teritorija, 

noteikt transporta infrastruktūras (TR3) teritoriju (skatīt 1.pielikumu). 

5.7. Izsakām priekšlikumu precizēt TIAN 91.1., 91.2. un 

91.3.1.apakšpunktus, izsakot šos apakšpunktus šādā redakcijā: 

a. “91.1. 15 km zona ap VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” lidlauka 

kontrolpunktu, kur nepieciešama VA “Civilās aviācijas aģentūra” atļauja darbībām, 

kas veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (pastāvīgs barības avots 

un ligzdošanas vietas);” 

b. “91.2. 5 km zona ap VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” lidlauka 

kontrolpunktu, kur nepieciešama VA “Civilās aviācijas aģentūra” atļauja, ja tiek 
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būvēti vai ierīkoti objekti ar augstumu, kas pārsniedz 30 m vai sasniedz vai pārsniedz 

jebkuru lidlauka šķēršļu ierobežošanas virsmu”; 

c. “91.3.1. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” gaisa kuģu pacelšanās 

vai nolaišanās sektorā 2 km attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa jebkāda veida 

būvniecībai un koku stādīšanai nepieciešama VA “Civilās aviācijas aģentūra” 

atļauja.” 

d. “91.3.2. papildus Aizsargjoslu likumā, likumā “Par aviāciju” un 

citos aviāciju regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajam, ekspluatācijas 

aizsargjoslā ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem civilās aviācijas gaisa kuģu 

lidojumu drošības nodrošināšanai, tālās ietekmes 5 līdz 15 km zonā (zonas noteiktas, 

mērot no VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” lidlauka kontrolpunkta) plānoto 

objektu būvniecībai, kuru augstums pārsniedz 67 m virs jūras līmeņa, jāsaņem VA 

“Civilās aviācijas aģentūra” atļauja.” 

5.8. Papildus izsakām priekšlikumu precizēt TIAN 192.punktu, izsakot 

to šādā redakcijā: “Apbūves noteikumos noteiktie ēku un citu būvju augstumi nav 

attiecināmi uz arhitektoniskiem akcentiem, konstruktīvām detaļām, inženiertehnisko 

būvju detaļām, karoga mastu, baznīcas torni vai kupolu, ja vien speciālajos 

normatīvajos aktos (t.sk. aviācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos) nav 

noteikts citādi.” 

5.9. Ievērojot lidostas “Rīga” attīstības stratēģijā noteikto un dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica projektu, lūdzam papildināt TIAN 3.1.4.sadaļu “Prasības 

velo un auto novietnēm”, nosakot, ka šīs prasības (jo sevišķi attiecībā uz 121.2., 

124.2., 126.3., 133., 131.apakšpunktiem) neattiecas uz lidostas “Rīga” teritorijā, t.sk. 

lidostas biznesa parkā, izvietojamajām velo un auto novietnēm. 

5.10. Ņemot vērā to, ka daļa no Mārupes novada teritorijas atbilstoši 

lidostas “Rīga” trokšņa stratēģiskajai kartei atrodas gaisa kuģu trokšņa pārsniegumu 

zonā, kā arī to, ka jaunas apbūves plānošanā jāievēro Ministru kabineta 2013.gada 

30.aprīļa noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 147.punkta noteikumi: 

a. iebilstam pret Mārupes ciema robežas noteikšanu pa autoceļu V15, 

jo ciema robeža Teritorijas plānojumā ir noteikta tā, ka šajās jaunajās ciema 

teritorijās nakts trokšņa līmenis ir lielāks nekā noteiktais nakts trokšņa robežlielums, 

45 dBA. 2.pielikumā pievienotajā plānā esam norādījuši Mārupes ciema robežu, pret 

kādu mums nav iebildumu. 

b. Kopumā atbalstām mazsaimniecību teritoriju ārpus ciemiem 

izņemšanu no Teritorijas plānojuma un aizvietošanu ar citiem izmantošanas veidiem. 
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Tomēr, tā kā Mārupes novada robeža ir paplašināta līdz autoceļam V15, kur ir 

konstatējams nakts trokšņa robežlieluma pārsniegums, tad atsevišķa grupa 

savrupmāju apbūves teritorijas (DZS1), skatīt 2.pielikumā pievienotajā plānā 

teritoriju, kas atzīmēta ar skaitli 1, ir noteikta vietā, kur pašlaik ir mazsaimniecību 

teritorija ārpus ciemiem (DZSM). Attiecīgi iebilstam pret šādām izmaiņām. Kā 

labāko risinājumu redzam ciema robežu sašaurināšanu un šajā vietā noteikt 

Lauksaimniecības teritorijas (L). Ja šāds risinājums nav iespējams, tad piedāvājam 

šajā teritorijā noteikt tādu teritorijas izmantošanas veidu, kurš paredz mazāk stingrus 

trokšņa robežlielumus, piemēram, publiskas apbūves teritorijas. 

5.11. Atbalstām DZSM pārveidošanu par (L), jauktu centra apbūvi (JC), 

rūpniecības apbūvi (R), meža teritorijām (M), 2.pielikumā pievienotajā plānā 

teritorijas atzīmētas attiecīgi ar skaitli 2, 3, 4 un 5; 

5.12. Atbalstām savrupmāju apbūves teritoriju (DZS) pārveidošanu par 

publiskas apbūves teritorijām (P), 2.pielikumā pievienotajā plānā teritorijas 

atzīmētas ar skaitli 6. 

5.13. Kopumā atbalstām TIAN 91.3.3., 91.3.4., 91.3.5., punktu, tomēr 

tos nepieciešams pilnveidot, lai no vienas puses tas neuzliktu nevajadzīgu 

apgrūtinājumu īpašniekiem, bet no otras puses nodrošinātu ēkas ar pietiekamu 

skaņas izolāciju. Pacelšanās un nolaišanās sektori labi atspoguļo teritorijas, kurās var 

būt gaisa kuģi, bet ievērojami sliktāk to gada trokšņa rādītājus, līdz ar to ir 

nepieciešams citādāk definēt ierobežojumu zonu. Ņemot vērā minēto, piedāvājam 

šādu minēto apakšpunktu redakciju: 

a. 91.3.3. būvējot jaunas, atjaunojot vai pārbūvējot esošas dzīvojamās mājas 

un publiskās ēkas zonā, kuras ass atbilst lidosta “Rīga” skrejceļam un kas ir 2 km 

gara no skrejceļa sliekšņa un 600 m plata, nodrošina, ka šo būvju ārējo norobežojošo 

konstrukciju skaņas gaisā izolācijas indekss Rw ir vismaz 45 dB (A) un tās aprīko ar 

tādām ventilācijas vai gaisa kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi 

saglabāt izolētību no vides trokšņa; 

b. 91.3.4. būvējot jaunas, atjaunojot vai pārbūvējot esošas dzīvojamās mājas 

un publiskās ēkas zonā, kuras ass atbilst lidosta “Rīga” skrejceļam un kas ir 5 km 

gara no skrejceļa sliekšņa un 1000 m plata, bet neiekļauj 91.3.3. punktā definēto 

zonu, nodrošina, ka šo būvju ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas gaisā izolācijas 

indekss Rw ir vismaz 40 dB (A) un tās aprīko ar tādām ventilācijas vai gaisa 

kondicionēšanas iekārtām, kas dod iespēju pastāvīgi saglabāt izolētību no vides 

trokšņa; 
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c. 91.3.5. būvējot jaunas, atjaunojot vai pārbūvējot esošas dzīvojamās mājas 

un publiskās ēkas zonā, kuras ass atbilst lidosta “Rīga” skrejceļam un kas ir 10 km 

gara no skrejceļa sliekšņa un 2000 m plata, bet neiekļauj 91.3.3. un 91.3.4. punktā 

definēto zonu, nodrošina, ka šo būvju ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas gaisā 

izolācijas indekss Rw ir vismaz 35 dB (A). 

Piedāvātā 91.3.3.apakšpunkta un 91.3.4.apakšpunkta zonu platība ir līdzīga projekta 

redakcijai, bet 91.3.5.apakšpunkta zona ir ievērojami mazāka. Attiecīgi 

91.3.3.apakšpunktā abos gadījumos tā ir ap 1,2 km2, 169.3.4.apakšpunktā abos 

gadījumos tā ir ap 3,8 km2, bet 91.3.4.apakšpunktā minētā zona lidostas “Rīga” 

piedāvājumā ir 13,8 km2 liela, kas, salīdzinot ar apspriešanai nodotajā redakcijā 

noteikto 31,1 km2 zonu, ir ievērojami mazāk. 

Pielikumā:  

1) priekšlikumu apkopojuma (izņemot attiecībā uz priekšlikumiem saistībā ar 

teritorijām trokšņa pārsniegumu zonā) grafiskais plāns uz 1 lp; 

2) priekšlikumu apkopojuma (attiecībā uz priekšlikumiem saistībā ar teritorijām 

trokšņa pārsniegumu zonā) grafiskais plāns uz 1 lp 

 

19. VAS „Starptautiskā 

lidosta Rīga” 

28.08.2018 18-4.1_114 Nr.15-

01/2077  

Atzinums iekļauts LR. Satiksmes ministrijas atzinumā.  Kopumā atbalstāms.  

Jautājumi pārrunājami atsevišķā diskusijā. Skaidrojums par 

iebildumu iekļaušanu skatīt augstāk. 

20. VAS „Latvijas gaisa 

satiksme” 

25.07.2018. Nr.464 

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme" ir iepazinusies ar Jūsu 2018. gada 

16. jūlija vēstuli Nr. 18/84 „ Par Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. 

gadam grozījumu 1.redakciju un Vides pārskata projektu" un dara zināmu, ka par 

teritorijas plānojumā norādīto iebildumu nav. 

Pieņemts zināšanai.  

21. VAS „Latvijas 

dzelzceļš” 

29.08.2018. Nr. DN-

6.3.1./234-2018 

Ņemot vērā "brauc un novieto" (park&ride) sistēmas ierīkošanu Rīgas reģiona 

dzelzceļa pieturas punktu un staciju teritorijās, kā arī, lai nodrošinātu Mārupes 

novada iedzīvotāju pieejamību dzelzceļa pieturas punktam "Tīraine", teritorijas 

grozījumu papildinātajā redakcijā ierosinām noteikt ielas sarkanās līnijas teritorijā 

JC-4. Pilsētas ielas transporta koridors ar pieslēgumu pie Jelgavas ceļa līdz publiskās 

lietošanas dzelzceļa zemes nodalījuma joslai - pieturas punktam "Tīraine". 

Ņemts vērā. Grozītas sarkanās līnijas.  

Tiks vērtēta arī nepieciešamība precizēt apbūves noteikumus 

teritorijās, kur potenciāli veidojami P&R punkti, paredzot 

autostāvvietu būvniecību. 

22. VAS „Latvijas Valsts 

ceļi" 

06.08.2018., Nr. 4.3.1 / 9229 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļa izvērtēja iesniegto Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu un Vides pārskata projektu un 

iebilst projekta risinājumiem, jo: 

Kopumā ierosinājumi atbalstāmi, diskutējami atsevišķā 

sanāksmē ar LVC. 

 

- Teritorijas plānojuma grozījumi tiks precizēti, izstrādājot 

Transporta attīstības plānu.  
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1) TP nav ņemti vērā projekta “AUTOCEĻA A9 RĪGA (SKULTE) - LIEPĀJA 

POSMA 0,000 - 38,200 KM (P98) IESPĒJAMĀS REKONSTRUKCIJAS IZPĒTE”, 

“Latroad”, 2012.g. izstrādātie risinājumi A5 un A9 mezglam. 

2) TP nav atrodama informācija par Paskaidrojuma rakstā, transporta 

infrastruktūras shēmā plānoto tramvaja līniju gar autoceļu P133 ”Rīgas Lidosta 

pievedceļš” ar autoceļa V16 “K.Ulmaņa gatve - Silnieki” šķērsošanu. Kas ir plānots, 

kāpēc un kur? 

3) Jāpārskata teritorijas plānojuma paredzētā pievienojumu izveides kārtībā 

pie valsts autoceļiem. Tai skaitā: 

3.1) Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk TIAN) izlabot 

75. punktu nosakot, ka tās neattiecas uz valsts autoceļiem. 

3.2) TIAN 80.p. 1.teikumu vajadzētu papildināt ar vārdu “pašvaldību” tā, lai 

teksts  būtu “pieslēgumiem (pievienojumiem) pie pašvaldību ielām”. 

3.3) TIAN tekstā ceļu pievienojumu apzīmēšanai tiek lietots gan termins 

“pieslēgumi”, gan “pievienojumi”. Vajadzētu lietot Ministra kabineta noteikumos 

Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts 

autoceļiem” (turpmāk MK noteikumi Nr. 505) noteikto “pievienojumi”. 

3.4) TIAN 108.p. jāpapildina ar vārdu “pašvaldības” tā, lai teksts  būtu 

“pieslēgumiem (pievienojumiem) pie pašvaldību ielām”. 

3.5) 115.1.p. jāpapildina ar vārdu “pašvaldības” tā, lai teksts  būtu “gar 

pašvaldības ceļiem un ielām”. 

3.6) 117.p. 1.teikums jāpapildina ar vārdu “pašvaldības”. 

3.7) Papildināt TIAN 894.1. punktu ar apakšpunktu par nepieciešamību izstrādāt 

detālplānojumu atbilstoši MK noteikumu Nr. 505 prasībām, ja paredzēts būvēt ceļa 

pievienojumu pie valsts un pašvaldību autoceļa un vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā, lokālplānojumā, transporta attīstības plānā vai tematiskajā plānojumā nav 

atrisināta piekļuve vienam vai vairākiem zemes īpašumiem.  

3.8) Labot TIAN 102. punktu, uz “pašvaldības AIV un AV kategorijas ceļiem”. 

Tādā gadījumā tas neattieksies uz valsts autoceļiem.  

3.9) Līdz ar to atbilstoši plānojumam nav saprotams, kurās vietās valsts ceļu tīklā 

tiek plānoti jauni ceļu pievienojumi, kā arī, kur esošajiem ceļu pievienojumiem valsts 

autoceļiem atbilstoši teritorijas plānojumā veiktajām izmaiņām būs nepieciešama 

pievienojuma kategorijas maiņa saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 505. 

3.10) Abos grafiskajos plānos – Funkcionālā zonējuma un Aizsargjoslu un 

apgrūtinājumu, kā arī pašvaldības iepriekš izstrādātajā “Lokālplānojumā Mārupes un 

Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai…” informācija par 

plānotajiem ceļiem un pievienojumiem valsts autoceļu tīklam ir nedaudz atšķirīga. 

Piemēram, pievienojums autoceļam P132 no Bieriņu purva puses ir attēlots tikai 

- Nosacījumi pieslēgumu veidošanai tiks papildināti norādot 

par atšķirīgu kārtību valsts ceļu situācijās, bet nemainot 

pieeju prasības izvirzīt atbilstoši konkrētai ceļu kategorijai.  

- Informācija par pievienojumiem valsts ceļiem precizējama 

atbilstoši LVC datiem (papildus vērtējot pašvaldībā 

pieejamo) 2.redakcijas izstrādes ietvaros. 

- Izmaiņas P132 skiču projekta risinājumos veicamas tikai pēc 

konsultācijām ar saistītajiem īpašumiem, kur apstiprināti 

detālplānojumi. 

- TIN teritorijām sarkano līniju nenosaka, tādēļ aizsargjoslu 

plānā tas meklējams cits risinājums. 

- Nosacījumi par labiekārtojumu “zaļajos koridoros” tiks 

precizēti, paredzot iespēju to izbūves secību risināt 

būvprojekta stadijā. 

- Prasība par būvlaides attāluma salāgošanu ar trokšņa līmeni 

nav atbalstāma, jo tas ir mainīgs, savukārt būvlaide 

nemainīga. 

- Gājēju ietvju izbūve nosakāma kā prasība konkrētā īpašuma 

detālplānojumā vai apbūves projektā īpašuma robežās. 
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Funkcionālā zonējuma plānā, bet nav norādīts Aizsargjoslu un apgrūtinājumu plānā, 

lai arī tam tur, mūsuprāt, vajadzētu būt. Nevaram piekrist, ka plānotā iela no Bieriņu 

purva pa taisno pieslēdzas pie autoceļa P132, neveidojot paralēlo ielu tīklu gar 

autoceļu P132. TIN teritorijas jāieliek iekšā A/joslu plānā  

3.11) Nereti nevienā no grafiskajiem plāniem nav attēlota piekļuve atsevišķiem 

īpašumiem. Tāda, piemēram, bija risināta pašreiz spēkā esošajā plānojumā Pelēs. Vai 

likt Peles DP uz kartes? 

3.12) Sarkano līniju un aizsargjoslu plānā ir iezīmētas līnijas, kas savieno valsts 

autoceļus ar pie ceļa esošiem īpašumiem. Var saprast ka tie ir jaunie pievienojumi 

valsts autoceļiem. Lielākai daļai no šiem īpašumiem piekļuve var tikt nodrošināta no 

mazāk svarīgiem ceļiem/ielām vai apvienojot nobrauktuves. Lai varētu saprast 

precīzas plānotās pievienojumu vietas valsts autoceļiem, kā arī esošos ceļa 

pievienojumus valsts autoceļiem, kuriem ir paredzēta (plānota) esošās pievienojuma 

kategorijas maiņa, nepieciešams izstrādāt Transporta attīstības plāns atbilstoši LVC 

24.07.2017. nosacījumiem Nr.4.3.1/8145. 

3.13) Ņemot vērā augstākminēto, aicinām izstrādāt transporta attīstības plānu 

(atbilstoši LVC 24.07.2017. nosacījumiem Nr.4.3.1/8145), norādot tajā : 

- plānotās pievienojumu vietas valsts autoceļu tīklam, kā arī  

- pievienojumus, kuriem atbilstoši plānojumā veiktajām izmaiņām būs 

nepieciešama pievienojuma kategorijas maiņa, 

- jāatzīmē īpašumi blakus valsts autoceļiem, kuriem nav atrisinātas piekļuves 

iespējas.   

4) Jāizlabo TIAN 106. punkta apakšpunkta tekstu paredzot attālumu no 

krustojuma ass, vai arī nosakot attālumu no krustojuma malas , kas ir, atbilstoši CSN 

- krustojums ir norobežots ar iedomātām līnijām, kas savieno brauktuves pretējo 

malu noapaļojuma sākumu. Tā kā TIAN 106.p. pašlaik attiecas uz visiem ceļiem, tad, 

lai pievienojumi pie valsts autoceļiem būtu veidojami atbilstoši LVS 190 grupas 

standartu prasībām, būtu jākoriģē 106.p. šādi “Pievienojumus pašvaldības ielām un 

ceļiem izvieto šādā attālumā…”. 

5) Jāpapildina TIAN 259. punktu ar nosacījumu, ka “zaļos koridorus” pie 

valsts autoceļu pārbūves/rekonstrukcijas/atjaunošanas, izbūvē par pašvaldības 

līdzekļiem, risinājumus saskaņojot ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. 

6) Paskaidrojuma rakstā, Transporta infrastruktūras shēmā nav apzīmējuma 

sarkaniem aplīšiem, kā arī shēmā nav paradītas lēngaitas joslas. 

7) Pašlaik Rīgas lidostas teritorija ir apzīmēta ar vecā tipa ceļa zīmēm Nr. 

555/556 Apdzīvotas vietas sākums/ Apdzīvotas vietas beigas, kas neatbilst LVS 77 

prasībām un Mārupes teritorijas plānojumam. Jaunājā redakcijā Rīgas lidostas 

teritoriju ir paredzēts iekļaut Mārupes ciematā. Precizēt, vai lidostas teritoriju ir 
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plānots apzīmēt ārpus standarta prasībām, vai tomēr tā atradīsies Mārupes ciematā 

un tiks apzīmēta ar 519-522 ceļa zīmēm (Apdzīvotas vietas sākums/ Apdzīvotas 

vietas beigas/ Pilsētas vai ciema nosaukums) 

8) TIAN piedāvātos ielu šķērsprofilus jāizlabo atbilstoši LVS 190 grupas 

standartu prasībām.  

9) TIAN punkts 106.6 ir pretrunā ar punktu 109. Ja TIAN 106.p. attiecina tikai 

uz pašvaldības ceļiem (skat. priekšlikumu 4).  

10) Izlabot kartēs V22 piederību. Ceļš ir nodots pašvaldībai. 

11) Atsevišķās vietās apbūve tiek plānota trokšņa pārsniegumu zonās, 

piemēram, Jaunmārupes ciema paplašināmajās robežās A5 tuvumā daļa dzīvojamās 

apbūves paredzēta A5 trokšņa izplatības zonā. Arī gar V15 paplašināmajās Mārupes 

ciema robežās daļa dzīvojamās apbūves (zonējums DzS1) gar autoceļu V15 (tuvumā 

ir mājas “Vāveres”, “Koklūdiņas”, “Kamoliņi”) tiek plānota trokšņa pārsniegumu 

zonā, jo satiksmes intensitāte uz V15 ir liela (aptuveni 3900aut/dnn). Paredzēt 

nodrošināt trokšņa līmeņa nepārsniegšanu visā teritorijā, nevis tikai iekštelpās. 

Attiecīgi papildināms arī 198.punkts, ka dzīvojamai apbūvei būvlaides attālumi ir 

salāgojami ar trokšņu līmeni. 

12) TIAN 55.5 punkts nav attiecināms uz VAS “Latvijas Valsts ceļi” būvēm 

13) TIAN 66.punkts ir pretrunā MK noteikumiem Nr. 505 un satiksmes drošības 

prasībām attiecībā uz valsts ceļu tīklu. Punkts turklāt ir pretrunā arī to attiecinot uz 

pašvaldības ielu tīklu, jo esošie risinājumi var būt neatbilstoši jau iepriekšminētajām 

satiksmes drošības prasībām.  

14) Par TIAN 90.punktu, sarkanās līnijas ap valsts ceļiem veidojamas tā, lai 

nodrošinātu komunikāciju izvietošanu ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas robežām 

15) Par TIAN 99. punktu papildināt ar “plānojot jaunus pašvaldības vai 

komersantu ceļus”. 

16) Par TIAN 100. punktu papildināt ar “plānojot jaunas pašvaldības vai 

komersantu ielas”. 

17) Papildināt TIAN ar nosacījumu, ka, novadot ūdeņus kopējā sistēmā 

(lietusūdeņu, meliorācijas…), izvērtēt esošā sistēmas valsts ceļā atbilstību 

plānotajam pieaugumam, nepieciešamības gadījumā paredzēt risinājums sistēmas 

pārbūvei, pirms tam saņemot noteikumus no ceļa pārvaldītāja. 

18) TIAN 138. punktu vajadzētu attiecināt tikai uz pašvaldības ielām.  

19) TIAN 146.punkts – papildināt ar “pašvaldību”. Komunikācijas valsts ceļa 

zemes nodalījuma joslā izvieto tikai ar ceļa īpašnieka atļauju un nevajadzētu ar šo 

punktu pateikt, ka komunikācijām pirmkārt jāskatās ceļa zemes nodalījuma joslas 

virzienā. Attiecināms gan uz ciemiem/apdz.vietām, gan ārpus tām  

20) TIAN 196 – nepareizi uzrakstīts VAS “Latvijas Valsts ceļi” nosaukums. 
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21) Lai nodrošinātu netraucētu ceļu kopšanu, Papildināt TIAN 211., ka žogus 

gar valsts ceļiem izvietot min 0,5 m aiz ceļa zemes nodalījuma joslas jeb īpašuma 

robežas. Žogu uz robežas neizvietot. 

22) Pašlaik būvē jaunus objektus, t.sk. gar valsts ceļiem, vietās, kur nav gājēju 

infrastruktūra un tā netiek veidota. Vai nebūtu jānosaka, ka, plānojot šādus objektus, 

ir jāparedz gājēju/veloinfsratruktūras izbūve līdz esošam tīklam. Ja ir nepieciešams 

to izbūvēt valsts ceļa zemes nodalījuma joslā, tad jāvienojas ar pašvaldību un ceļa 

īpašnieku (pašvaldība nepieciešama, jo tikai ar pašvaldību LVC var slēgt līgumus par 

ceļa zemes nodalījuma joslas izmantošanu un turpmāku uzturēšanu). Šajā gadījumā 

ļoti izteikti V16 problēma, kur nav celiņa, bet tiek paredzēt blīva darījumu apbūve. 

23) Par spēkā esošo DP – Nr. 155 (2007.gada plānojums) izbraukšana uz A5 

iespējams neatbilst LVS 190 grupas prasībām. 

   

23. Civilās aviācijas 

aģentūra 

26.07.2018,  Nr.01-8/1036 

 

Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” ir saņēmusi Jūsu 2018. gada 24. jūlija 

vēstuli un tai pievienoto SIA “Grupa93” projektu vadītājas Līgas Ozoliņas vēstuli, ir 

iepazinusies ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2025. gadam 

grozījumiem un informē, ka neiebilst pret minētajiem plānojuma grozījumiem, ja tiek 

ievēroti likuma „Par aviāciju” 41. panta nosacījumi. 

Pieņemts zināšanai. 

24. Rīgas pilsētas 

pašvaldība, Rīgas domes 

pilsētas attīstības 

departaments 

08.08.2018 , Nr. DA-18-3868-

nd 

 

Departaments dara zināmu, ka ir izvērtējis teritorijas plānojuma grozījumu 1. 

redakciju un informē, ka tā ir atbalstāma. 

Pieņemts zināšanai.  

25. Babītes novada 

pašvaldība 

06.08.2018. Nr. 2-

6.2/18/1424-N 

Izvērtējot, interneta vietnē geolatvija.lv pieejamo Mārupes novada teritorijas 

plānojuma 2014.- 2016. gadam grozījumu 1. redakciju, Babītes novada pašvaldība 

sniedz pozitīvu atzinumu. 

Pieņemts zināšanai. 

26. LR Aizsardzības 

ministrija 

 07.09.2018., Nr. MV-N/2148  

Aizsardzības ministrija ir iepazinusies ar Teritorijas plānojuma grozījumu 

1. redakciju un Vides pārskata projektu un lūdz veikt precizējumus Teritorijas 

plānojuma grozījumu 1. redakcijā attiecībā uz Aizsardzības ministrijas valdījumā un 

lietošanā esošo nekustamo īpašumu funkcionālo zonējumu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem: 

1. Lai nodrošinātu valsts aizsardzības objekta teritorijas izmantošanu un 

apbūvi valsts aizsardzības vajadzībām, noteikt plānoto (atļauto) 

izmantošanu – publiskās apbūves teritorija (P1) Aizsardzības ministrijas 

Atbalstāms. 

Ņemts vērā, tiks precizēts. 

Ceļa risinājums saskaņojams 2.redakcijas izstrādes gaitā. 
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valdījumā esošā nekustamā īpašuma “Mežinieki”, Mārupes novadā 

(īpašuma kadastra Nr. 8076 004 0035) sastāvā esošajai zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8076 004 0035 visā zemes vienības platībā – 

28,51 ha, kā arī Aizsardzības ministrijas nomātajam zemes gabalam – daļai 

no nekustamā īpašuma “Tiltiņi”, Mārupes nov. (īpašuma kadastra 

Nr. 8076 004 0024) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 

8076 004 0024, visā nomātajā zemes platībā – 4 ha; 

2. Ņemot vērā, ka valsts aizsardzības objektā nav paredzēta publiskā ārtelpa 

publiskiem mērķiem, publiskās apbūves teritorijas (P1) galvenajam 

izmantošanas veidam “Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006)” 

noteikt izņēmumu attiecībā uz brīvās zaļās teritorijas rādītāju, to nenosakot 

vai nosakot minimālo iespējamo (10%). 

 

Papildus informējam, ka šobrīd Aizsardzības ministrija ir uzsākusi virzīt 

saskaņošanai ar atsevišķām pašvaldībām priekšlikumu noteikt konkrētiem 

militārajiem objektiem nacionālo interešu objekta statusu. Šādu statusu ir plānots 

noteikt arī Mārupes novadā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kuri ir 

Aizsardzības ministrijas valdījumā (nekustamo īpašumu kadastra Nr. 8076 004 0035 

un 8076 004 0075). Nacionālo interešu objekta statusu pēc divu nekustamo īpašumu 

pārņemšanas Aizsardzības ministrijas valdījumā ir plānots noteikt arī Mārupes 

novada teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem ar kadastra 

Nr. 8076 504 0004, 8076 004 0075 un 8076 004 0024. Informējam, ka saistībā ar 

nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu militārajiem objektiem Aizsardzības 

ministrija vērsīsies ar atsevišķu vēstuli pie Mārupes novada domes, lūdzot pašvaldību 

sniegt rakstisku saskaņojumu minētajam priekšlikumam. Pēc pašvaldības 

saskaņojuma saņemšanas Aizsardzības ministrija gatavos Ministru kabineta 

rīkojuma projektu, ar kuru konkrētiem nekustamajiem īpašumiem tiks noteikts 

nacionālo interešu objekta statuss. 

Vienlaikus vēlamies informēt – ņemot vērā, ka Aizsardzības ministrija 

plāno veikt ieguldījumus nekustamajos īpašumos Mārupes novadā, izveidojot 

nepieciešamo militāro infrastruktūru, šobrīd tiek izskatīti risinājumi piekļuves ceļu 

militārajiem objektiem seguma uzlabošanai. Par uzlabojamo piekļuves ceļu izvēli ir 

uzsāktas sarunas ar nekustamo īpašumu īpašnieku SIA “Rīgas meži” (skat. pielikumā 

karti – 1.vai 2.variants). 

 

27. Nacionālā kultūras 

mantojuma pārvalde 

26.07.2018. Nr.06-06/3924 

1. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē: 

1.1. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei nav pieprasīti nosacījumi no Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas jeb pašreizējās Nacionālā 

Atbalstāms. 

Ņemts vērā, tiks labots un atbilstoši precizēts.  
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 kultūras mantojuma pārvaldes (ņemot vērā likuma “Par kultūras pieminekļu 

aizsardzību” grozījumus, kas stājās spēkā 13.06.2018).   

1.2. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar Kultūras ministrijas 

15.01.2016. rīkojumu Nr.2.5-1-18 iekļauts vietējās nozīmes arhitektūras 

piemineklis “Švarcenieku muiža” (valsts aizsardzības Nr.9129) Mazcenu 

alejā 4, Jaunmārupē, Mārupes novadā, ēka ar kadastra apzīmējumu 8076 011 

0628 (stājās spēkā no 26.01.2016.). Iekļaujot sarakstā minēto kultūras 

pieminekli, ap to tika noteikta individuālā aizsardzības zona, kas ietver 

zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 8076 011 0628 (sk. pielikumu). 

1.3. Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Švarcenieku muiža” (datējums: 

19.gs.2.puse) saglabājamās vērtības veido apjoma telpiskais risinājums (bez 

gala fasādē piebūvētā šķūņa) ainavā, vēsturiskais fasāžu arhitektoniskais 

risinājums, vēsturiskie būvgaldniecības izstrādājumi, vistuvākā dabas un 

cilvēka veidotā vide (parka fragmenti, ūdenskrātuves, reljefs). 

 

2. Iepazīstoties ar teritorijas plānojuma grozījumu pirmās redakcijas materiāliem 

interneta vietnē https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8381, izvērtējot to 

atbilstību kultūras mantojuma nozari un teritorijas attīstības plānošanas 

dokumentu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, konstatēts: 

2.1. Teritorijas plānojuma grozījumos nav ietverta informācija par valsts 

aizsargājamo kultūras pieminekli un tā individuāli noteikto aizsardzības zonu 

(aizsargjoslu). 

2.2. Īpašumā Mazcenu alejā 4, Jaunmārupē, Mārupes novadā (kadastra 

apzīmējums 8076 011 0628), kurā atrodas kultūras piemineklis un tā 

aizsardzības zona, Teritorijas plānojuma grozījumos noteikta funkcionālā 

zona Publiskās apbūves teritorija (P1). Tur tāpat kā citviet novadā atļauti 

visdažādākie izmantošanas veidi, tostarp rindu māju apbūve un 

daudzdzīvokļu māju apbūve, ar apbūves augstumu līdz 5 stāviem, maksimālo 

apbūves blīvumu 60%, brīvās zaļās teritorijas rādītāju -20%. Šādi noteiktie 

atļautās izmantošanas veidi un apbūves parametri perspektīvā pieļauj 

ievērojamas izmaiņas un apbūves apjoma palielināšanos kultūras piemineklī, 

kas pašreiz ir 1 stāvu ēka ar divslīpju jumtu. Tas nav savienojams ar kultūras 

pieminekļa aizsardzību un rezultātā teritorijas plānojuma risinājumi ir 

pretrunā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu un kultūras pieminekļu 

aizsardzības mērķiem. 

 

3. Atzinums par Teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju: 

Attiecībā uz zonējuma izmaiņām tiks vērtēti risinājumi – 

noteikt citu zonējumu vai noteikt teritoriju ar īpašiem 

noteikumiem.  

https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_
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 Pārvalde savas kompetences ietvaros š.g.24.jūlijā Teritorijas plānojuma 

izskatīšanas komisijā izvērtēja teritorijas plānojuma grozījumu pirmo redakciju. 

Ņemot vērā konstatēto, Pārvalde sniedz negatīvu atzinumu.  

 Pārvalde uzskata, ka teritorijas plānojuma risinājumi koriģējami,  attēlojot 

Švarcenieku muižu (valsts aizsardzības Nr.9129) un tās individuāli noteikto 

aizsardzības zonu (aizsargjoslu), kā arī radot priekšnoteikumus, lai plānotās darbības 

kultūras piemineklī un tā aizsardzības zonā, īpaši apbūves veidošanas nosacījumi, 

nebūtu pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošo normatīvo 

regulējumu, kā arī respektētu kultūras pieminekli un tā apkārtnes kultūrvēsturiskās 

ainavas telpu, kas iekļauta tā aizsardzības zonā.  

 Pārvalde atgādina, ka saskaņā ar pastāvošo normatīvo regulējumu kultūras 

pieminekļu aizsardzības jomā, kultūras pieminekļu  pārveidošana vai tā oriģinālo 

daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama ar Pārvaldes atļauju un tikai tad, ja tā ir 

vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī, ja pārveidojuma rezultātā 

nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība. 

  Ja tiek pieņemts pašvaldības lēmums par Teritorijas plānojuma grozījumu 

pirmās redakcijas pilnveidošanu, tad tā pilnveidoto redakciju iesniegt Pārvaldē 

atkārtotai izskatīšanai. 

 

28. Mārupes komunālie 

pakalpojumi  

29.08.2018 Nr.2-6/454 

AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" konstatēja, ka: 

1. Zieduklēpju ielas posmā no Ziedleju ielas līdz Unnes ielai spēkā esošo sarkano 

līniju robežās Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros ir izstrādāts un 

Mārupe novada būvvaldē saskaņots ūdens un kanalizācijas tīklu būvprojekts, 

kura būvdarbus plānots uzsākt 2019. gada aprīlī. Izstrādātajos Teritorijas 

plānojuma grozījumos ir mainījies ielas sarkano līniju novietojums, kā rezultātā, 

projektētie tīkli šķērso savrupmāju apbūves teritorijas (DzS1). 

2. Unnes ielas posmā no Zieduklēpju ielas līdz Vārpu ielai spēkā esošo sarkano 

līniju robežās Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros ir izstrādāts un 

būvvaldē saskaņots ūdens un kanalizācijas tīklu būvprojekts, kura būvdarbus 

plānots uzsākt 2019. gada aprīlī. Izstrādātajos Teritorijas plānojuma grozījumos 

ir mainījies ielas sarkano līniju novietojums, kā rezultātā projektētie tīkli šķērso 

Lauksaimniecības teritorijas (L2). 

3. Ir mainīts esošo sarkano līniju novietojums neņemot vērā AS "Mārupes 

komunālie pakalpojumi" piederošo ūdenssaimniecības komunikāciju 

novietojumu. Piemēram, Jaunmārupes ciemā, teritorijā starp Mazcenu aleju, 

Ozolu ielu, Loka ceļu un Alkšņu ielu esošo sarkano līniju robežās ir izbūvēti un 

ekspluatācijā nodoti maģistrālie ūdens un kanalizācijas tīkli, kuru aptuvenu 

Daļēji atbalstāms. 

Sarkano līniju izmaiņas veiktas ar Sarkano līniju 

lokālplānojumu. 

Tiks precizēts, izvērtējot nepieciešamību noteikt sarkanās 

līnijas vai inženierkomunikāciju koridorus (saskaņojams arī ar 

AS Augstsprieguma tīkls nosacījumiem).  
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Institūcija Atzinumā norādītais 
Priekšlikums par atzinumā norādīto iebildumu vērā 

ņemšanu vai noraidīšanu 

novietojumu iespējams aplūkot AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" mājaslapā 

www.mkp.lv labajā pusē, sadaļā "Esošie un plānotie ūdenssaimniecības tīkli 

Mārupes novadā". 

Ņemot vērā, ka izstrādātā Teritorijas plānojuma grozījumu 1. redakcija maina 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktās tiesības AS "Mārupes 

komunālie pakalpojumi" kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam Mārupes 

novadā izbūvēt minētajos Zieduklēpju un Unnes ielu posmos AS "Mārupes 

komunālie pakalpojumi" stratēģiski nozīmīgus ūdenssaimniecības tīklu 

savienojumus, kā arī esošo sarkano līniju dzēšana, kuras robežās tiek ekspluatēti 

centralizētie ūdens un kanalizācijas tīkli, noņem Aizsargjoslu likumā noteiktās 

saimnieciskās darbības aprobežojumus aizsargjoslās un AS "Mārupes komunālie 

pakalpojumi" kā tīklu uzturētāja brīvu piekļuvi tīklu drošas ekspluatācijas 

nodrošināšanai, tiek sniegts negatīvs atzinums piedāvātajai Mārupes novada 

teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam grozījumu 1.redakcijai. 

Lūdzam novērst konstatētos trūkumus un izstrādāt Teritorijas plānojuma 

grozījumu risinājumu, kur ir ņemti vērā ūdenssaimniecības attīstības 

nodrošināšanai Mārupes novadā izstrādātie būvprojekti Zieduklēpju un 

Unnes ielās, kā arī ir ņemts vērā esošo ūdenssaimniecības komunikāciju 

novietojums, paredzot atbilstošu risinājumu. 

 

 

 

Izstrādes vadītājs,  

Mārupes novada teritorijas plānotāja   /paraksts/   D.Žīgure 

 

http://www.mkp.lv/

