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Grozījumu Mārupes pagasta Teritorijas plānojumā
2002.-2014.gadam nepieciešamība
Kas ir teritorijas
plānojums?

Teritorijas plānojums ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments, kurā rakstveidā un grafiski
attēlota teritorijas pašreizējā un
noteikta plānotā (atļautā) izmantošana un šīs teritorijas izmantošanas ierobežojumi.
Teritorijas plānojums sastāv
no:
• paskaidrojumu raksta (teritorijas plānojums),
• grafiskās daļas,
• apbūves noteikumiem,
• attīstības programmas.

Kad apstiprināts
Mārupes teritorijas
plānojums?
Mārupes pagasta Teritorijas
plānojums 2002.–2014. gadam
izstrādāts 2002. gadā un apstiprināts 2003. gada 10. septembra
Mārupes pagasta padomes sēdē
Nr. 11.
Lai nepieļautu stihisku pagas-

ta teritorijas attīstību un patvaļīgu būvniecību, ir iztrādāti un
2003. gadā pieņemti Mārupes
pagasta Attīstības programma,
Teritorijas plānojums un Apbūves noteikumi, kas ļauj kontrolēt
arī atbilstoši detālplānojumiem
sadalāmo zemju realizācijas kārtībai un citus būtiskus jautājumus.
Mārupes pagasts bija viena no
pirmajām Latvijas pašvaldībām,
kurā šāds apjomīgs ilgtermiņa
plāns izstrādāts un reāli darbojas. 2005. gadā ievēlētais deputātu
sasaukums atstāja spēkā negrozītu Mārupes pagasta Teritorijas
plānojumu 2002.–2014. gadam.

Kāpēc nepieciešami
grozījumi?

Atbilstoši Rīgas rajona padomes 22. 04. 2008. sēdes lēmumam
(protokols Nr. 4., 4.& ) apstiprināts Rīgas rajona teritorijas plānojums 2008.–2020. gadam un
apstiprināti Rīgas rajona padomes
saistošie noteikumi Nr. 2 “Par Rīgas rajona teritorijas plānojuma
2008.–2020. gadam grafisko daļu

un teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem”.
Mārupes pagasta Teritorijas
plānojums 2002.–2014. gadam
neatbilst Rīgas rajona teritorijas
plānojumam 2008.–2020. gadam attiecībā uz teritoriju, kas
nepieciešama VAS “Starptautiskās lidostas “Rīga”“ attīstībai un
transporta infrastruktūras objektu
perspektīvās attīstības teritoriju
rezervēšanai. 19. 10. 2004. MK
noteikumu Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76. punktā ir paredzēts,
ka 3 mēnešu laikā pēc plānošanas reģiona teritorijas plānojuma
vai rajona pašvaldības teritorijas
plānojuma stāšanās spēkā vietējā
pašvaldība izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un, ja
nepieciešams, pieņem lēmumu
par grozījumu izdarīšanu tajā vai
par jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma izstrādi. Līdz
ar to arī spēkā esošie Mārupes
pagasta apbūves noteikumi nav
aktuāli, tie ir pilnveidojami atbilstoši esošai situācijai un spēkā
esošiem normatīvajiem aktiem.

Lēmumi par
grozījumu izstrādi

2008. gada 11. jūnijā Mārupes
pagasta padomes sēdē Nr. 11 tika
pieņemts lēmums Nr. 7:
Uzsākt Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu izstrādi atbilstoši
darba uzdevumam. Par teritorijas
plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Mārupes pagasta būvvaldes vadītāju Aidu Lismani.
2008. gada 26. jūnijā Mārupes pagasta padomes sēdē Nr. 12
ar lēmumu Nr. 15 tika izveidota
darba grupa Mārupes pagasta Teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam grozījumu izstrādes veikšanai,
kurā paredzēts, ka darba grupas
vadītāja ir Mārupes pagasta būvvaldes vadītāja Aida Lismane,
darba grupas locekļi – padomes
izpilddirektors, jurists, teritorijas
plānotājs un VAS “Lidosta “Rīga”“
pārstāvis. Darba grupā tika pieaicināti LR Satiksmes ministrijas
un VAS “Latvijas valsts autoceļi”
vadošie speciālisti, līdz ar to tajā
strādā Aida Lismane, izpilddirek-

tors Ivars Punculis, juriste Sarmīte
Maščinska, SIA “METRUM” projektu vadītāja Māra Kalvāne, VAS
“Starptautiskā lidosta “Rīga”“ valdes loceklis Ervīns Butkevičs, SM
Aviācijas departamenta nodaļas
vadītāja Žanete Jansone, SM Stratēģiskā plānojuma departamenta
vecākā referente Daiga Doļģe, VAS
“Latvijas valsts autoceļi” CR direktors Edgars Brass, SIA “Reģionālie
projekti” projektu vadītāja Dace
Brikša.

Kas veic grozījumu
izstrādi?

Cenu aptaujā par “Mārupes
pagasta Teritorijas plānojuma
2002.–2014. gadam grozījumu
izstrāde” par uzvarētāju tika atzīts SIA “METRUM” piedāvājums
par līgumcenu 14 160,00 lati (ar
18 % PVN).
Stratēģiskās ietekmes uz vidi
novērtējuma izstrādi Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–
2014.gadam grozījumiem veic SIA
“Reģionālie projekti” par 4012.00
latiem (ar 18% PVN).

Grozījumu Mārupes pagasta Teritorijas plānojumā
2002.–2014. gadam saturs
Mārupes pagasta Teritorijas
plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumi ir izstrādāti saskaņā
ar LR MK noteikumiem Nr. 883
“Vietējās pašvaldības teritorijas
plānošanas noteikumi” un Mārupes pagasta padomes 2008. gada
11. jūnijā apstiprināto darba uzdevumu Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu izstrādei. Plānojums
izstrādāts sadarbojoties SIA
“METRUM” ar Mārupes pagasta
padomes izveidotas darba grupas
speciālistiem, grozījumu izstrādes
ietvaros ir izstrādāts Stratēģiskās
ietekmes uz vidi novērtējuma
projekts.
Atbilstoši darba uzdevumam
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

netiek pieņemti un izskatīti iedzīvotāju ierosinājumi par grozījumu izdarīšanu citās sadaļās
un teritorijās.
• Mārupes pagasta Teritorijas
plānojuma 2002.–2014. gadam
grozījumu ietvaros ir izstrādāti grozījumi un papildinājumi plānojuma paskaidrojumu
raksta sadaļai, kas apkopoti I
sējumā, izstrādāti grozījumi
teritorijas plānotās (atļautās)
izmantošanas kartē – lidostas
“Rīga” tālākas attīstības teritorijas robežās, kas noteiktas saskaņā ar lidostas “Rīga” valdes
apstiprinātajām perspektīvajām
valsts nozīmes civilās aviācijas
lidlauka robežām, kas ietver arī

•

•

tālākai attīstībai nepieciešamās
teritorijas.
Ņemot vērā Rīgas rajona plānojumā noteiktos perspektīvos transporta koridorus, ir
izstrādāti trīs alternatīvie
varianti lidostas “Rīga” un
Rīgas pilsētas Dienvidu tilta
savienojošā ceļa trasei, kā arī
izstrādāta pašvaldības galveno
ielu un ceļu struktūrshēma,
kas nodrošinās pagasta esošo
un plānoto apbūves teritoriju
attīstību.
RR Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plānā
2008.–2020. gadam perspektīvā paredzētajam Dienvidu
tilta pagarinājumam iezīmētā

•

teritorija definēta kā turpmākās izpētes teritorija. Ņemot
vērā, ka RR teritorijas plānojumā piedāvātie ceļa trases 2
varianti šķērso blīvi apdzīvoto
Mārupes ciemu, sadalot to divās daļās, pārraujot vēsturiski
izveidojušos ielu tīklu un aizskar daudzus privātīpašumus,
Mārupes pagasta padomes Teritorijas plānojuma izstrādes
darba grupa ir izstrādājusi
alternatīvu – 3. variantu, kas
apiet Mārupes ciemu, šķērsojot divus purvus, kur nav blīvas apbūves, līdz ar to mazāk
skarot iedzīvotāju intereses.
Grozījumu ietvaros ir precizēts arī Mārupes pagasta

•

Aizsargjoslu un citu apgrūtinājumu plāns, atbilstoši
spēkā esošo normatīvo aktu
prasībām.
Vislielākie grozījumi ir veikti
Mārupes Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
sadaļā (II sējums), tos papildinot arī ar vairākām jaunām
sadaļām, kas līdz šim nebija
iekļautas spēkā esošajos noteikumos.

Paziņojums par grozījumu
Mārupes pagasta Teritorijas
plānojumā 2002.–2014. gadam
sabiedrisko apspriešanu publicēts
laikraksta “Mārupes Vēstis” novembra numurā (skat. 7. lpp).
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DARBA UZDEVUMS: Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu izstādei
APSTIPRINĀTS
Ar Mārupes pagasta padome
11.06.2008.g. sēdes nr.11 lēmumu
nr.7.

1. Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002.2014.g. grozījumu izstrādes
pamatojums:

1.1. Rīgas rajona padome 2008.
gada 4.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu– Par Rīgas rajona teritorijas
plānojuma 2008. - 2020. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu
Nr.2 “Par Rīgas rajona teritorijas
plānojuma 2008. -2020. gadam grafisko daļu un teritorijas izmantošanas noteikumiem” izdošanu.
1.2. Mārupes pagasta teritorijas
plānojums 2002.-2014.gadam neatbilst Rīgas rajona teritorijas plānojumam 2008.-2020.gadam attiecībā
uz teritoriju, kas nepieciešama VAS
„Starptautiskās lidostas „Rīga”” attīstībai un transporta infrastruktūras objektu perspektīvās attīstības
teritorijas rezervēšanai .
1.3. 19.10.2004.g. MK noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības
teritorijas plānošanas noteikumi”
76.punktā ir paredzēts, ka – Triju
mēnešu laikā pēc plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vai rajona
pašvaldības teritorijas plānojuma
stāšanās spēkā vietējā pašvaldība
izvērtē vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un, ja nepieciešams,
pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu tajā vai par jauna vietējās
pašvaldības teritorijas plānojuma
izstrādi.
1.4. Spēkā esošie Mārupes pagasta apbūves noteikumi nav aktuāli, tie ir izstrādāti teritorijām,
kur galvenais izmantošanas veids ir
lauksaimniecībai, tādēļ tie ir pilnveidojami atbilstoši esošai situācijai
un spēkā esošiem normatīvajiem
aktiem.

2. Izstrādes uzdevumi

2.1. Nodrošināt teritoriju rezervēšanu:
2.1.1. Mārupes pagasta transporta infrastruktūras objektu perspektīvai attīstībai;
2.1.2. Starptautiskās lidostas
„Rīga” perspektīvai attīstībai, saskaņā ar pielikumā pievienoto robežu

aprakstu (Pielikums Nr.1).
2.2. Izvērtēt Mārupes pagasta apbūves noteikumus atbilstoši
esošai situācijai un pilnveidot tos
atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

3. Izejas materiāli

3.1. Mārupes pagasta teritorijas
plānojums 2002.-2014.gadam.
3.2. Rīgas rajona teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam;
3.3. Rīgas plānošanas reģiona
Teritorijas plānojums 2005.-2025.
gadam;
3.3. Institūciju izsniegtie tehniskie noteikumi.

4. Teritorijas plānojuma
grozījumu sastāvs

4.1. Grozījumi Mārupes pagasta attīstības programmā:
4.1.1. 1.daļas 6.nodaļa - „Inženiertehniskā infrastruktūra”
6.1.punkts - autoceļi un autotransports;
6.2.punkts – sabiedriskais transports;
6.3.punkts - apakšpunkts – inženiertīkli,
6.4. punkts – telekomunikāciju
sakari,
6.5. punkts - meliorācijas sistēma Mārupes pagastā,
6.6.punkts – lidostas „Rīga”
raksturojums.
4.1.2. 2.daļa „Mārupes pagasta
attīstības stratēģija”
9. nodaļa - Attīstības vīzija;
10. nodaļa - attīstības prioritātes;
4.2. Grozījumi Mārupes pagasta teritorijas plānojumā:
4.2.1. 1.daļa „Mārupes pagasta
telpiskās attīstības pamatnostādnes”,
1.2.nodaļas sadaļā – transports.
4.2.2. 2.daļa „Mārupes pagasta teritorijas izmantošanas esošā
situācija”
2.3.nodaļa saimnieciskās darbības un apbūves raksturojums,
2.3.6. punkts - Transporta infrastruktūra,
2.3.6.1.apakšpunkts - pašreizējās situācijas raksturojums,
2.3.6.2. apakšpunkts - esošais
ceļu tīkls,
2.3.6.3. apakšpunkts - transporta intensitāte,

2.3.6.4. apakšpunkts - sabiedriskā transporta nodrošinājums,
2.3.6.5. apakšpunkts - dzelzceļa
transports.
2.3.7. punkts - Lidostas teritorija,
2.3.7.1. apakšpunkts - esošā
izmantošana,
2.3.7.2. apakšpunkts - ietekme uz apkārtējo teritoriju vides
kvalitāti.
4.2.3. 3.daļa „Mārupes pagasta
teritorijas attīstības priekšlikumi”,
3.3. nodaļa - Pagasta teritorijas
arhitektoniski telpiskā uzbūve un
teritorijas izmantošana.
3.3.5. punkts - Transporta infrastruktūras attīstība,
3.3.5.1.apakšpunkts - Vīzija 20
gadu perspektīvai,
3.3.5.2. apakšpunkts - Transporta infrastruktūras attīstības un
realizācijas secība;
3.3.5.3. apakšpunkts - Lidostas
attīstības perspektīvas.
3.5.3. punkts - Teritorijas, kam
nepieciešama detālplānojumu izstrāde.
4.3. Pilnveidoti Mārupes pagasta apbūves noteikumi.

5. Teritorijas plānojuma
2002.-2014.g. grozījumu
pamatprasības

5.1. Izstrādājot grozījumus, ievērot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības, Rīgas rajona teritorijas
plānojumu 2008.-2020.gadam, Rīgas plānošanas reģiona Teritorijas
plānojumu 2005.-2025.gadam, Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu,
Olaines pagasta teritorijas plānojumu un Babītes pagasta teritorijas
plānojumu.
5.2. Informēt Mārupes pagasta iedzīvotājus par grozījumu
izstrādes uzdevumiem, saskaņā
ar šī darba uzdevuma 2.daļu un
4.daļu.
5.3. Ņemt vērā, ka grozījumu
būtība ir balstīta uz 19.10.2004.g.
MK noteikumu Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas
noteikumi” 76.punktu, kurā ir noteikts, ka – triju mēnešu laikā pēc
plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vai rajona pašvaldības teritorijas plānojuma stāšanās spēkā
vietējā pašvaldība izvērtē vietējās

pašvaldības teritorijas plānojumu
un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu tajā
vai par jauna vietējās pašvaldības
teritorijas plānojuma izstrādi.
5.4. Ņemt vērā, ka grozījumi
tiek izstrādāti, saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 6.panta
7.daļu, kurā ir noteikts, ka izstrādājot zemāka līmeņa teritorijas
plānojumu, ievēro spēkā esošo
augstāka līmeņa teritorijas plānojumu.
5.5. Ņemt vērā Mārupes pagasta ģeogrāfisko atrašanās vietu
un pašvaldība iespējas attīstīt infrastruktūru atbilstoši iedzīvotāju
skaita pieaugumam, grozījumu
izstrādes ietvaros atstāt bez izvērtējuma jautājumus par zemes
izmantošanas mērķa maiņu, kā arī
citus jautājums, kas nav saistīti ar
šī darba uzdevuma 2.punktā un
4.punktā norādītajiem teritorijas
plānojuma 2002.-2014.gadam izstrādes uzdevumiem.
5.6. teritorijas plānojuma grozījumos ietvert šādu informāciju:
5.6.1. iespējamie lidostas teritorijas attīstības virzieni, funkcionālais zonējums, saskaņā ar VAS
“Starptautiskā lidosta “Rīga“ tālākās teritorijas attīstības vīziju un
Rīgas rajona teritorijas plānojumu
2008-2020.gadam );
5.6.2. VAS “Starptautiskai lidostai “Rīga“” pieguļošo teritoriju
izmantošana;
5.6.3. lidostas piesārņojuma un
trokšņu ietekmes zonas;
5.6.4. objekti, kas var apdraudēt gaisa kuģu lidojumu drošību,
iespējamie pasākumi risku novēršanai;
5.6.5. objektu teritorijas, kuriem nepieciešams ietekmes uz
vidi novērtējums;
5.6.6. valsts un civilās aizsardzības teritorijas un objekti;
5.6.7. dzelzceļš, ceļi, ielas, velosipēdistu celiņi, gājēju ielas;
5.6.8. sabiedriskā transporta
pasažieru pārvadājumu shēma;
5.6.9. prasības satiksmes organizācijas pilnveidošanai un ceļu
satiksmes drošības uzlabošanai.
5.7. Pilnveidojot Mārupes pagasta apbūves noteikumos, tajos
paredzēt:

5.7.1. izvērstu izmantoto definīciju un jēdzienu skaidrojumu:
5.7.2. noteikumus visai pašvaldības teritorijai kopumā;
5.7.3. noteikumus katrai plānotai atļautai teritorijai.

6. Institūciju saraksts
no kurām nepieciešams
pieprasīt noteikumus/
atzinumus Mārupes pagasta teritorijas plānojuma
grozījumus izstrādei.

6.1. Lielrīgas Reģionālās vides
pārvalde;
6.2. Ceļu satiksmes drošības
direkcija;
6.3. VAS „Latvijas Valsts ceļi”;
6.4. V/A „Sabiedrības veselības
aģentūra”;
6.5. Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests;
6.6. VZD Lielrīgas reģionālās
nodaļa;
6.7. Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvalde;
6.8. VAS” Latvijas valsts
meži”
6.9. Babītes virsmežniecība;
6.10. VAS “ Latvenergo “;
6.11. VAS “Latvijas gāze “;
6.12. SIA “Lattelekom “;
6.13.VAS “Latvijas dzelzceļš”;
6.14. Mārupes komunālie pakalpojumi;
6.15. Satiksmes ministrija;
6.16. Rīgas rajona padome;
6.17. Civilās aviācijas administrācija;
6.18. Rīgas plānošanas reģions;
6.19. Rīgas dome;
6.20. Olaines pagasta padome;
6.21. Babītes pagasta padome.
7. Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes laika grafiks
7.1. Noteikt Mārupes pagasta
teritorijas plānojuma 2002.-2014.
gadam grozījumu izstādes termiņu
līdz 2009.gada 1.aprīlim.
7.2. Nedēļas laikā pēc līguma
noslēgšanas par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanu, uzdot izpildītājam iesniegt pagasta
padomei sabiedriskās apspriešanas
programmu norādot sabiedriskās
apspriešanas pasākumus.
Mārupes pagasta būvvaldes
vadītāja A.Lismane

“Lidostas “Rīga” tālākas attīstības teritorijas galvenie principi - attīstības vīzija”
No vēstules Mārupes pagasta
padomei 2008. gada 10. aprīlī
Sakarā ar plānoto VAS “Starptautiska lidosta “Rīga”” izmantotās
teritorijas tālākas paplašināšanas
apspriešanu, vēlamies informēt
par šādām lietām. Gatavojot lidostai piegulošo teritoriju jaunus
attīstības plānus, pirmkārt, būtu
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jāņem vērā, ka no lidostas “Rīga”
šobrīd tiek veikti 99 % lidojumu
Latvijā. 2007. gada tā apkalpoja
vairāk nekā 3 miljonus pasažieru
(3 160 000), izlidojušo un ielidojušo lidmašīnu skaits pārsniedza
47 tūkstošus (47 347), bet kravu
apgrozībā bija vairāk nekā 8 tūkst.
tonnas. Līdz ar to ļoti būtisks valstisks uzdevums ir veikt lidostas

“Rīga” infrastruktūras modernizāciju un rekonstrukciju, kuras
rezultātā tiktu paaugstināta lidojumu drošība, celta pakalpojumu
kvalitāte, ka arī būtiski palielināta
lidostas jauda. Kā pirmo no pasākumiem šajā virziena jāmin, ka
līdz 2008. gada beigām tiks pabeigta lidostas “Rīga” esošā skrejceļa pagarināšana dienvidu virzie-

na līdz 3200 m garumam (esošā
skrejceļa garums – 2550 m), kas
ļaus iegūt otro nosēšanās kategoriju un nodrošinās praktiski jebkuras klases lidmašīnu nosēšanos un
pacelšanos no Dienvidu virziena
pie sliktākiem metroloģiskiem laika apstākļiem.
Diemžēl uz pašreizējo brīdi vēl
nav izstrādāts lidostas perspektī-

vās attīstības ģenerālais plāns,
un sagaidāms, ka šis darbs tiks
veikts 2008. gada laika. Šobrīd ir
sagatavots ģenerālā plāna darba
uzdevums, kurš paredz, ka izpildītajam jāveic izpēte un jāizstrādā
ģenerālplāns sekojošas teritoriālas
robežas:
• Rietumu virziena no esošā
lidostas kompleksa līdz Rīgas
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

Rīgas rajona teritorijas plānojuma 2008. - 2020. gadam perspektīvā attīstība - Mārupes pagasts
apvedceļam;
Ziemeļu virziena līdz Ulmaņa
gatvei;
• Austrumu virziena līdz Stīpnieku ceļam;
• Dienvidu virziena līdz apvedceļam.
Tāpat plānots, ka ģenerālplāns
jāizstrādā 3 (trīs) etapos.
1. Īstermiņa attīstībai, kas atbilstu 10 milj. apkalpoto (izlidojušo un ielidojušo) pasažieru gada
(šis pasažieru daudzums varētu
tikt sasniegts 2013.–2014. gadā).
Izstrādājamās shēmas jāizpilda
sekojošā mērogā:
• Zonējuma shēma M 1:5000;
• Teritorijas plānojuma shēma
M 1:2000;
• Atsevišķu zonu detalizētas shēmas M 1:1000;
• Atsevišķu transporta mezglu
shēmas M l:1000;
Vidējā termiņa attīstībai, kas
atbilstu 20 milj. apkalpoto (izlidojušo un ielidojušo) pasažieru
gada. Izstrādājamās shēmas jāizpilda sekojošā mērogā:
• Zonējuma shēma M 1:10
000;
•
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•

Transporta shēma M 1:10
000;
Ilgtermiņa attīstībai jāizstrādā
vīzija teritoriālajai un infrastruktūras attīstībai, pēc scenārija līdz
30 milj. apkalpoto (izlidojušo un
ielidojušo) pasažieru gadā.
Pašreiz ir pabeigts un tiek apspriests jaunā pasažieru termināla
skiču projekts. Atbilstoši tam uz
Ziemeļiem no galvenās pasažieru
termināla ēkas plānots būvēt pasažieru izlidošanas un ielidošanas un
lidmašīnu piestātņu ēku, kas skiču
projektā ir paredzēta 504 metru
gara un plānota 10 miljonu pasažieru apkalpošanai gadā. Pirmajā
būvniecības posmā to paredzēts
izbūvēt nepilnā apjomā, nepārvietojot gaisa satiksmes vadības
torni, nodrošinot 6 miljonu pasažieru apkalpošanu gadā. Galējā
risinājumā gaisa kuģu izvietojums
paredzēts Ziemeļu spārna abās pusēs un galā, kopumā izveidojot 23
gaisa kuģu piestātnes ar tiešu iekļuvi ēkā caur tiltiem.
Vienlaikus ar lidostas 5., 6. un
7. attīstības kārtas (jauna pasažieru
termināla un lidmašīnu piestātņu

ēkas) tehniskās dokumentācijas
izstrādi, ir tikusi veikta arī lidostas
areāla iespējamās attīstības izpēte.
Šā procesa gaitā izkristalizējušies
vairāki principi, kas nākotnē varētu kļūt par pamatu tālākai teritorijas attīstības plāna izstrādāšanai.
Piemēram, izpētes gaitā apskatīti
vairāki potenciāli skrejceļu izvietojuma varianti. Viens no labākajiem
iespējamajiem ilgtermiņa attīstības
variantiem ir veikt otra skrejceļa
izbūvi 400 m no esošā skrejceļa
Skultes ciemata virziena, kas nav
neatkarīgs operēšanai, bet ir nepieciešams pavisam pārskatāmā
nākotnē, apkalpojot 12–15 miljonus pasažieru gada.
Tālākā attīstības scenārijā, palielinoties pasažieru skaitam virs
20–25 miljoniem cilvēku gadā, būtu
iespējams izbūvēt operācijām neatkarīgu skrejceļu 1700 m attālumā
no otra skrejceļa. Tas būtu pilnīgi
neatkarīgs gaisa kuģu operācijām
un atļautu veikt jauna termināla vai
satelīttermināla būvniecību starp
skrejceļiem. Apkalpoto pasažieru
skaits šajā gadījumā varētu palielināties līdz pat 50 miljoniem cilvēku

gadā. Tas uzskatami demonstrē teritorijas un lidostas attīstības pamatprincipus, ka tai ir jābūt elastīgi
paplašināmai.
Paredzama attīstība pasažieru terminālam līdz 20 miljoniem
pasažieru gadā un, vēl jo vairāk,
virs 20 miljoniem ir saistīta ar
virkni lidostas funkcionēšanai
nepieciešamās papildu transporta infrastruktūras, kā dzelzceļa
un tramvaja līnijas, autoceļi un
vairāklīmeņu krustojumi, izveidi.
Sasniedzot 10 miljonu pasažieru
apkalpošanu gadā, ļoti svarīgs būtu
dzelzceļa ievads lidostas teritorijā,
veidojot staciju pasažieru pievešanai un aizvešanai no termināla uz
pilsētas centru, kā arī kravas termināla apkalpošanai un degvielas
piegādei gaisa kuģiem. Kā iespējamais savienojums ar pilsētas centru
būtu jāparedz arī ātrgaitas tramvajs,
un tāpēc tam tāpat būtu jārezervē
nepieciešamā teritorija.
Lidostas straujas attīstības veicināšanai būs nepieciešams izbūvēt vairākus jaunus vairāklīmeņu
krustojumus, piemēram, uz Ulmaņa gatves un šosejas pirms lidostas

teritorijas. Areāla attīstībai īpašu
nozīmi iegūs Rīgas apvedceļš, kura
turpinājums tiks savienots ar Daugavas Ziemeļu šķērsojumu. Tiks
iegūta nozīmīga auto maģistrāle,
kura var nopietni ietekmēt visu teritorijas un pašas lidostas attīstību.
Savukārt otra termināla būvniecības
gadījumā būs nepieciešams jauns
dzelzceļa pieslēgums un autoceļa
pieslēgums Ulmalņa gatvei.
Plānojot termināla attīstību līdz
20 miljoniem apkalpoto pasažieru
gadā, ir nepieciešams apsvērt galveno lidostas funkcionālo zonu izvietojumu. Izpētes laikā ir apskatītas
kravu termināla, biznesa aviācijas,
degvielas novietņu, gaisa kuģu apkalpošanas un remonta, teritorijas
apkopes, ugunsdzēsības depo, maltīšu sagatavošanas ražotnes, autostāvvietu un citu funkciju izvietojuma iespējas. Šīs zonas pamatā ir
paredzēts izvietot uz Ziemeļiem un
Dienvidiem no galvenās termināla
ēkas 375 m platā joslā, sasniedzot
apmēram 4,5 km garu zonu tiešā
skrejceļa un manevrēšanas ceļu
tuvumā.
Nobeigums 4. lpp.
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“Lidostas “Rīga” tālākas attīstības
teritorijas galvenie principi attīstības vīzija”
Nobeigums. Sākumu lasiet 2. lpp.

Lidostas teritorijā Ziemeļaustrumu virzienā arī paredzama ievērojama attīstība un tur
izvietosies kravu apstrādes zonas,
kā arī vieglas ražošanas un biroju ēkas. Līdz ar to šeit, tāpat kā
visā lidostas teritorijā kopumā,
ir risināmas būtiskas problēmas
kopējo inženiersistēmu projektēšanas un būvniecības sakarā.
Paredzams, ka būs nepieciešams
veikt ūdensapgādes pieslēgumus
Rīgas ūdensvadam, būs jāparedz
teritorijas drenāžas un spiedkanalizācijas efektīvas sistēmas izbūve
uz pilsētas attīstīšanas ietaisēm,
bet siltumapgādes sistēmas kapacitātes nodrošināšanai būs
nepieciešama jaunas un jaudīgas
katlu mājas izbūve. Visi augstāk
minētie lidostas projekti ietver
ari elektrības jaudas būtisku pieaugumu. Lai nodrošinātu lidostas
attīstības vajadzības, ir saņemti
VAS “Latvenergo” tehniskie noteikumi 110/20 kV apakšstacijas
un augstsprieguma kabeļu tīkla
izbūvei.
Pašreiz sabiedriskais transports, kas apkalpo Lidostu “Rīga”,
ir autobusu līnijas un taksometri.
Visu pārējo pasažieru nokļūšana terminālā ir ar privātajiem un
īrētajiem auto.
Jaunā pasažieru termināla
skiču projekts paredz galveno
autotransporta piebrauktuvi tam
veidot uz Austrumiem no termināla ēkas. Piebraucamo ceļu aizlidojošo pasažieru līmenī (H 7,5
m ) plānots veidot kā estakādi.
Tai ir paredzētas sešas braucamās
joslas, kas kopa ar trotuāriem
aizņem aptuveni 31 metru. Prom
braucošo pasažieru brauktuves
zona zemes līmenī būtu ar 9
brauktuvēm un kopā ar trotuāriem aizņems aptuveni 35m.
Apgādes transporta piebraukšana
pie ēkas un piegādes zona paredzēta zemes līmeni galvenās ēkas
Ziemeļu pusē. Dienvidu puse no
termināla daļēji saglabāsies esošie
piebraucamie celi VIP kompleksam un administrācijas ēkai.
Termināla priekšējā zonā,
starp piebraucamajiem ceļiem
un tai piegulošajā teritorijā uz
Austrumiem, paredzama dažādu
objektu, tostarp autostāvvietu un
viesnīcas projektēšana un to būvniecība vienlaikus ar terminālu.
Iespējams, minētie objekti tiks
veidoti kā privātās un publiskās
partnerības attīstības modeļi. Tāpēc tuvākajā laikā ļoti būtiski ir
noskaidrot šo zemju un īpašumu
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juridisko statusu un pastāvošās
juridiskas attiecības starp dažādiem procesa dalībniekiem.
Šobrīd plānošana tiek apskatīti šādi autostāvvietu skaita
normatīvi:
• īstermiņa auto novietnes –
vairākstāvu augstu izmaksu
autostāvvietas tiesa terminālu ēkas tuvumā (iespējams ar
tiešu komfortablu “saiti” ar
termināla ēku);
• ilgtermiņa autostāvvietas.
• Nepieciešamo autostāvvietu
skaits uz 10 000 000 pasažieru:
• īslaicīgas – 4713 stāvvietas;
• ilglaicīgas – 2200 stāvvietas.
• Nepieciešamo autostāvvietu
skaits uz 20 000 000 pasažieru:
• īslaicīgas – 10 900 stāvvietas;
• ilglaicīgas – 5300 stāvvietas.
Jau tuvākajā laikā būtu jāpieņem lēmums arī par Latvijas
Gaisa satiksmes ēkas un gaisa
satiksmes vadības torņa pārvietošanu, kas jādara kontekstā
ar lidostas ilglaicīgas attīstības
stratēģijas realizāciju.
Tāpat informējam un lūdzam
ņemt vērā, gatavojot Mārupes pagasta teritorijas attīstības plānu
papildinājumus, ka 2008. gada
2. aprīlī ar Ministru kabineta
rīkojumu Nr. 182 “Par Rīgas
pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts
īpašumā” ir noteikts pārņemt
valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā nekustamā īpašumā “Rīgas pilsētas
meža fonds” (kadastra Nr.8076
013 0001) daļu – zemes vienību
42,79 ha platībā (zemes vienības
kadastra apzīmējums 8076-0060116) – Rīgas rajona Mārupes
pagastā.
Šis nekustamais īpašums nepieciešams deklarācijā par Ivara
Godmaņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību minētās
starptautiskās lidostas “Rīga”
infrastruktūras paplašināšanas
realizācijas nodrošināšanai un
to pārņemšana no Rīgas pilsētas pašvaldības atbilst Ministru
kabineta 2006. gada 6. jūlija
rīkojuma Nr. 507 “Satiksmes
ministrijas darbības stratēģija
2007.–2009. gadam” un Ministru kabineta 2006. gada 12. jūlija rīkojumā Nr. 518 “Transporta attīstības pamatnostādnes
2007.–2013. gadam” noteiktajiem
mērķiem. Minēto īpašumu lietotājs būs valsts akciju sabiedrība
“Starptautiskā lidosta “Rīga””.
Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu
1.redakcijas Sabiedriskā apspriešana
notiks no 10.11.2008. līdz 02.01.2009.
Ar izstrādāto Rīgas rajona Mārupes
pagasta teritorijas plānojuma 2002.2014.gadam grozījumu 1.redakciju
var iepazīties Rīgas rajona Mārupes
pagasta padomes ēkas vestibilā,
Daugavas ielā 29, Mārupē, laikā
no10.11.2008. līdz 02.01.2009.g., kā
arī internetā. Nepieciešamos paskaidrojumus par Rīgas rajona Mārupes
pagasta Teritorijas plānojuma 2002.2014.gadam pirmo redakciju var
saņemt Mārupes pagasta Būvvaldē,
Daugavas ielā 29, Mārupē. Apmeklētāju pieņemšana katru pirmdienu un
ceturtdienu no plkst. 9.00 līdz 13.00
un no 14.00 līdz 18.00.
Rakstiskus ierosinājumus un
priekšlikumus par izstrādāto redakciju var iesniegt līdz 02.01.2009.g.
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Mārupes pagasta pašvaldībā, Mārupē, Daugavas ielā 29.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 25.11.2008.g. plkst.
17.00 Mārupes pagasta kultūras
nama zālē, Daugavas ielā 29, Mārupē un 02.12.2008.g. plkst. 17.00
Skultes pamatskolas zālē, Skultes
ielā 25, Skultē.
Ar Rīgas rajona teritorijas plānojumu 2008.-2020.gadam var
iepazīties mājas lapā www.rrp.lv >
Teritorijas plānojums
Ar Mārupes pagasta teritorijas
plānojuma 2002.-2014.gadam grozījumu 1.redakciju var iepazīties SIA
„Metrum” mājas lapā www.metrum.
lv > Projekti
Ar sagatavoto vides pārskata projektu var iepazīties SIA “Reģionālie
projekti”, Rūpniecības ielā 32b-502,
Rīgā, tālr. 67320809, www.rp.lv
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Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008

Dienvidu tilta un lidostas “Rīga” savienojošās ceļa trases varianti:
Nr.1 un Nr.2 – Rīgas rajona Teritorijas plānojumā esošie
Nr.3 – Mārupes pagasta padomes darba grupas piedāvātais

Mārupes pagasta perspektīvā ceļu shēma

Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 11. novembris, 2008
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VAS Starptautiskās lidostas „Rīga” pieguļošo teritoriju iespējamās izmantošanas shēma

“Lidostas “Rīga” tālākas attīstības teritorijas galvenie principi - attīstības vīzija”
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Rīgas Apriņķa Avīze
otrdiena, 4. novembris, 2008

Pārskats par pieprasītajiem un atbildētajiem teritorijas grozījumu tehniskajiem noteikumiem
Adresāts
Olaines pagasta
padome

Babītes pagasta
padome
Rīgas dome

Īss apraksts par teritorijas grozījumiem
1. Iesaka iekļaut teritorijas plānojuma apbūves noteikumos šādus nosacījumus:
1.1. Būvieceres un detālplānojumus saskaņot ar Olaines pagasta padomi, ja tas pilnībā vai tā
daļa atrodas: a) 500 m joslā no Olaines pagasta robežas; b) pieguļošā nekustamā īpašuma
zemes gabalā, kam ir tieša robeža ar Olaines pagastu; c) esošā vai paredzamā objekta
darbības un izmantošanas process un/vai ekspluatācija saistīts ar aizsargjoslu izveidošanu,
kas ietekmē Olaines pagasta teritorijā esošo nekustamo īpašumu izmantošanu.
1.2. Kopējo interešu teritorijas valsts un pašvaldību autoceļu tīkla attīstību Stūnīšu-Tīraines
rajonā.
Nav izvirzīti nosacījumi. Apstiprināts Babītes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam
1. Rīgas domes 20. 12. 2005 lēmumu Nr. 749 apstiprināto Rīgas teritorijas plānojumu 2006.2018. gadam Rīgas pilsētai un Mārupes pagastam ir vairākas kopējo interešu teritorijas:
1.1. 500 m plata josla aiz Rīgas robežas Mārupes pagasta teritorijā, kur jaunceļamo
objektu ekspluatācijā var tik pārsniegts pieļaujamais NO2 piesārņojums, trokšņu
līmenis vai vairāk par 30 % pārsniegts apbūves stāvu skaits robežojošās Rīgas teritorijās,
saskaņojami ar Rīgas pašvaldību;
1.2. Starptautiskā lidosta “Rīga” un tās trokšņu zona;
1.3. Transporta maģistrāle A9 un satiksmes izkārtojumi;
1.4. Rīgas pilsētas meži Mārupes pagasta teritorijā;
1.5. Ar Rīgu saistīto ūdensteču sateces baseinu sanitārais stāvoklis.
Nav izvirzīti nosacījumi.

Ceļu satiksmes
drošības direkcija
a/s Latvijas Valsts Nav izvirzīti nosacījumi.
meži
Rīgas rajona padome 1. Grozījumus izstrādāt saskaņā ar Rīgas rajona teritorijas plānojumu 2008.-2020. gadam, MK

noteik. Nr. 883, Aizsargjoslu likumu ar grozījumiem u. c. spēkā esošiem normatīviem aktiem
2. Izvērtēt un precizēt aizsargjoslas atbilstoši Aizsargjoslu likumam ar grozījumiem un 03.
06. 2008. MK noteik Nr. 406 “Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”
prasībām
VAS Latvijas dzelzeļš 1. SM ir izsludinājusi konkursu “Daugavas kreisā krasta dzelzceļa maršrutu uz ostas teritorijām
un strarptautisko lidostu “Rīga”izpēte (pievienota tehniskā specifikācija, aptuvens maršrutu
mets (neoficiāls, konkursam nepievienots)
2. Pēc izpētes pabeigšanas būs iespēja pateikt, vai ir nepieciešams rezervēt kādas teritorijas.
Izpēte varētu tikt pabeigta aptuveni pēc gada.
Rīgas-Ogres
1. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 5. panta 2. daļas 6. punktu, 7., 71., 8.,11., 35.,37.,371., 39.,
virsmežniecība
41. panta jāievēro prasības mežu apsaimniekošanā un plānotās atļautās darbības iekļaujamas
teritorijas plānojuma grozījumos. Noteikt meža aizsargjoslu ap pilsētu 2003. 02. 04. MK noteik.
Nr. 63 “Meža aizsargjoslu ap pilsētām noteikšanas metodika”.
2. Ievērot “Meža likuma”2., 3., 7., 8., 12., 14., 35., 41., 42. pantu prasības.
3. Meža zemes transformācijas kārtību nosaka 28. 09. 2004 MK noteik. Nr. 806 “Meža zemes
transformācijas noteikumi”.
4. Atbisltoši “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem (19. 10. 2004.) 43.
punktam informēt Rīgas-Ogres virsmežniecību.
VAS Latvijas
1. Jāņem vērā Rīgas rajona teritorijas plānojums 2008.-2020. gadam (apstiprināts 04.
Valsts ceļi
04. 2008.).
2. Jaunais divlīmeņu mezgls (a/c A5 un jaunais lidostas “Rīga” pievedceļš) atrodas
pārāk tuvu esošajam a/s A5 un P132 divlīmeņu mezglam. Ieteikts cits risinājums: jauno
pievedceļu pieslēgt pie a/c P132 izmantojot a/c V15 Rīgas robeža-Silinieki-Puķuleja
posmu, tālāk pa P132 nodrošināt pieslēgumu a/c A5 esošajā divlīmeņu mezglā.
Nozīmēts pārstāvis darba grupai LVC Centra reģiona direktors Edgars Brass, tālr. 29136718.
VA Sabiedrības
1. Teritorijas plānojuma grozījumi jāizstrādā atbilstoši Teritorijas plānošanas likuma 19. 10.
veselības aģentūra 2004. MK noteik. Nr. 883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”prasībām.
2. Jāņem vērā 05. 02. 1997. Aizsargloslu likumu ar grozījumiem.
3. Jāņem vērā 23. 04. 2003. MK noteikumi “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
4. Inženierkomunikāciju tīklu iekārtojumu - ievērojot 28. 12. 2004. MK noteik. Nr. 1069
“Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.
5. Jāietver pasākumi lidostas teritorijas kaitīgās ietekmes novēršanai uz cilvēka dzīves
apstākļiem un apkārtējo vidi.
6. Teritorijas plānojumā uzrādīt trokšņa zonu saskaņā ar 19. 10. 2004. MK noteik. Nr.883 un
paredzēt trokšņa kartēšanu un rīcības plānu trokšņa samazināšanas izstrādei saskaņā ar 29.
03. 2001. likumu “Par piesārņojumu”.
7. Teritorijas plānojuma grozījumos uzrādīt visu piesārņoto teritoriju, objektu izvietojumu.
8. Teritorijas plānojuma grozījumi jāizvērtē VA SVA Rīgas filiālē.
VA Civilās aviācijas 1. Nav papildus nosacījumi uz plānojuma izstrādi ciktāl tas nav pretrunā ar likuma “Par
aģentūra
aviāciju”41.panta prasībām.
2. Ņemt vērā strarptautiskās lidosta “Rīga” sniegto informāciju par lidostas attīstības
perspektīvām un skrejceļa pagarināšanas izraistītās šķēršļu ierobežošanas konfigurācijas
izmaiņas.
Rīgas plānošanas
1. Jāņem vērā RPR 02. 02. 2007. apstiprināto RPR teritorijas plānojumu.
reģions
2. Darba uzdevuma 1.4.punktam nepieciešams papildu skaidrojums par spekā esošajiem
normatīvajiem aktiem tiek veikti grozījumi. Tas pats attiecas uz 4.3. un 5.7. punktu.
3. Darba uzdevuma 5.5. punkts ir pretrunā ar 1.4. prasībām.
4. Attiecībā uz darba uzdevuma 1.3., 5.3., 5.4. nav informācijas par MP teritorijas
plānojuma izvērtējumu atbilstībai RPR teritorijas plānojumam.
5. Iesaka iekļaut darba uzdevumā punktu par MP teritorijas plānojuma grozījumu
izvērtējumu tā atbilstībai RPR teritorijas plānojumam.
Satiksmes ministrija 1. Lūdz pieņemt lēmumu par zemes gabalu ar kad. Nr. 8076-006-0116 (kopējā platība
42,79 ha) iekļaušanu kopējā lidostas infrastruktūrā.
2. Veikt grozījumus teritorijas plānojuma 2002.-2004. gadam Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu sadaļās, kas saistītas ar lidostas teritorijas apbūvi, attīstību un
ietekmi uz apkārtējo teritoriju izmantošanu.
Nozīmēts pārstāvis darba grupai Stratēģiskās plānošanas departamenta vecākā referente Daiga Dolģe, tālr. 67028030, Aviācijas departamenta Ekonomikas un plānošanas
nodaļas vadītāja Žanete Jansone, tālr. 67028258.
1. Ņemt vērā SIA “Projektēšanas birojs ARHIS” 2007. gada vīzijas lidostas “Rīga” attīstībai
līdz 2014. gadam.
2. Papildināt teritorijas plānojumu ar jaunāko informāciju par lidostas “Rīga” attīstības
tendencēm un prognozēm.
3. Noteikt, ka izstrādājot detālplānojumus un zemes ierīcības projektus lidostas “Rīga”
attīstībai nepieciešamajās teritorijās, zemes gabali bez saskaņošanas ar lidostu “Rīga”
nav sadalāmas sīkākās zemes gabalu daļās.
4. Ņemt vērā no likuma “Par aviāciju” izrietošās prasības, tajā skaitā 41. panta prasības
attiecībā uz gaisa kuģu lidojumiem potenciāli bīstamu objektu būvniecību, ierīkošanu,
izvietošanu un apzīmēšanu, kā arī no tām izrietošos apbūves augstuma ierobešojumus.
5. Ņemt vērā likuma “Aizsargjoslu likums” un ar to saistīto normatīvo aktu prasības
attiecībā uz teritorijas plānošanu un aizsargjoslu noteikšanu.
6. Ņemt vērā likuma “Par piesārņojumu” un ar to saistīto normatīvo aktu prasības
attiecībā uz vides trokšņu novērtēšanu un mazināšanu.
7. Noteikt k tlks izp tes teritoriju ar+ teritoriju lidostas “R+ga” dienvidos un rietumos
l+dz St+pnieku ce<am, t perspekt+vajam pagarinjumam l+dz ce<am A5, turpinjum
l+dz Bab+tes pagasta robe~ai.
Valsts ugunsdzēsības 1. Grozījumu izstrādāšanā ņemt vērā šādus nosacījumus.
un glābšanas
1.1. 11. 12. 2007. MK noteik. Nr. 866 LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība” prasības
dienests
attiecībā uz būvju izvietojumu, ugunsdrošības atstarpēm un piebrauktuvēm.

1.2. Ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības darba nodrošinājumam LBN 20107 prasības, Civilās aizsardzības likuma prasības.
1.3. Ārējai ugunsdzēsības ūdensapgādei 01. 02. 2000. MK noteik. Nr. 38 LBN 222-99
“Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasības.
1.4. Aizsargjoslu likumu, nosakot ekspluatācijas un drošības pasākumus.
2. Jāparedz nepieciešamās ugunsdrosības atstarpes starp perspektīvām dažādas
ugunsdrošības pakāpes un funkcionālās nozīmes ēkām un būvēm saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
3. Paredzēt perspektīvo ugundzēsības depo izvietojumu saskaņā ar 11. 12. 2007. MK
noteik. Nr. 866 LBN 201-07 “Būvju ugunsdrošība” prasībām.
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1. Piemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Mārupes pagasta teritorijas plānojuma 2002.-2014. gadam grozījumiem (21. 07. 2008. lēmums Nr. 47).
2. Saskaņā ar 23. 03. 2004. MK noteik. Nr. 157 9.1. un 14. punktā noteikto nosaka, ka
plānošanas dokuemta un Vides pārskata projekts nosūtāms šādām institūcijām: Valsts
Vides dienesta Lielrīgas reģionālai vides pārvaldei; Dabas aizsardzības pārvaldei; VA
“Sabiedrības veselības aģentūra”; Rīgas plānošanas reģiona administrācijai;Valsts meža
dienesta reģionālajai struktūrvienībai.
3. Plānošanas dokumenta izstrādātājam jānodrošina plānošanas dokumenta un Vides
pārskata projekta sabiedriskā apspriešana un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
organizācija atbilstoši MK not. Nr. 157 V nodaļā noteiktajam. Paziņojums par sabiedriskās
apspriešanas organizēšanu jānosūta arī Vides pārraudzības valsts birojam elektroniskā veidā.
VZD Lielrīgas
1. Teritorijas plānojuma grafisko daļu uzstrādā digitālā veidā vektordatu formā Latvijas
reģionālā nodaļa
ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 ar mēroga noteiktību M 1:10000. Apdzīvotas
vietas teritorijas plānojuma grafisko daļu izstrādā ar mēroga M 1:2000 vai M 1:5000
noteiktību, ja ir pieejama atbilstoša mēroga kartogrāfiskā pamatne.
2. Izstrādāto teritorijas plānojumu iesniedz dienesta reģionālajā nodaļā atzinuma
sniegšanai izdrukas formā un grafiskos materiālus iesniedz digitāli vektordatu (vēlams
*.dgn) formā. Teritorijas plānojuma grafiskai daļau elektroniskajā datu nesējā pievieno
aizsargjoslu sadaļā izmantotos apzīmējumus ar paskaidrojumiem.
3. Teritorijas plānojuma izstrādāšanā izmanto aktuālus dienesta reģionālās nodaļas
izsniegtus Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas grafiskos datus.
4. Teritorijas plānojumā nosaka un grafiskajā materiālā attēlo visas esošo objektu aizsargjoslas,
t.sk., objektu, kuri izvietoti ārpus plānojuma teritorijas, aizsargjoslas, kas atrodas plānojuma
teritorijas robežās.
5. Aizsargjoslu robežas grafiski attēlo kā daudzstūrus, kas saistīti ar aizsargjoslas kodu, kas ir
atbilstošs nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas apakšagrupai, ja tādas
grupas nav - aizsargjoslu robežas daudzstūri sasaista ar objekta, kam noteikta aizsargjosla,
pilnu nosaukumu un adresi, ja tāda ir.
6. Apstiprinātā teritorijas plānojuma eksemplāru, kurā ietverti grafiskie materiāli, pašvaldība
dienesta Lielrīgas reģionālajā nodaļā iesniedz divu nedēļu laikā pēc teritorijas plānojuma
spēkā stāšanās uz elektroniskā datu nesēja un ka iesietu dokumentu, pievienojot’: pašvaldības
lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu kopiju, informāciju par pašvaldības lēmuma
publicēšanu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, informāciju par teritorijas plānojuma grafiskās daļas
izstrādātāju un aizsargjoslu grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību.
a/s Latvijas gāze
1. Starptautiskā lidostas “Rīga” teritorijā atrodas esoši augstā spiediena (P<1.6 Mpa),
vidējā speidiena (P<0.4 Mpa), zemā spiediena (P<0.005 Mpa) gāzesvadi un to iekārtas.
Informāciju par gāzesvadu un to iekārtām novietnēm saņemt Sabiedrības, Rīgas
iecirknī, Vagonu iela 20, korp.17.
2. Potenciālajiem dabasgāzes lietotājiem Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā
gāzesapgāde iespējama no esošiem agustā, vidējā spiediena sadales gāzesvadiem.
3. Izstrādājot grozījumus Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā, lūdzam paredzēt:
3.1. esošā augstā , vidējā un zemā spiediena gāzesvadu un to iekārtu novietņu un to
aizsargjoslu atspoguļošanu;
3.2. perspektīvā augstā, vidējā spiediena sadales gāzesvadu novietni esošo un
plānojamo ielu/ceļu sarkanajās līnijās/ nodalījuma joslā;
3.3. iespējas gāzes pievadu izbūvei katram patērētājam atsevišķi;
3.4. izstrādātos grozījumus Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā saskaņot ar
Sabiedrības Rīgas iecirkni;
3.5. Izstrādātos grozījumus Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā saskaņot ar
Sabiedrības Stratēģijas un attīstības daļu;
3.6. saskaņoto teritorijas plānojuma grozījumu Starptautiskās lidostas “Rīga” teritorijā
grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietojuma
shēma, ielu šķērsprofili) digitālā veidā (*.dwg formātā) un izdrukas veidā iesniegt
Sabiedrības Stratēģijas un attīstības daļā;
3.7. tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzapgādei Patrētājam pieprasīt
Sabiedrības Pārdošanas departamenta Klientu piesaistes daļā.
Lielrīgas reģionālā 1. Jāsaglabā nosacījumi, kas iekļauti teritorijas plānojuma 2002.-2014. gadam izstrādes laikā.
lauksaimniecības
2. Gar valsts nozīmes ūdensnotekām un koplietošanas ūdensnotekām paredzamas
pārvalde
ekspluatācijas aizsargjoslas (MK 13. 05. 2003. noteik. Nr. 258 “Noteikumi par
ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”) .
3. Apbūves noteikumos iekļaut:
3.1. 20. 07. 2004. MK noteik. Nr. 619 “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi
transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas
atļaujas” prasību izpildi;
3.2. 19. 12 .2006. MK noteik. Nr. 1018 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju
būvniecības kārtība” nosacījumus. Nav pieļaujama esošo novadgrāvju aizbēršana,
neparedzot pasākumus ūdeņu novadīšanai;
3.3. 08. 04. 2004. MK noteik. Nr. 272 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi” prasību izpildi zemju īpašniekiem;
4. Teritorijas plānojuma kartogrāfiskos materiālos ieteicams iezīmēt pēc 2002. gada
izbūvētos lietus ūdeņu kanalizācijas maģistrālos kolektorus, kuri aizvieto koplietošanas
meliorācijas novadgrāvjus apbūves zemēs.
a/s Latvenergo
1. Rekomendē paredzēt informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju inženiertīkla
(kabeļu kanalizācijas) izbūvi kopējā apbūves teritorijas plānojumā.
a/s Augstsprieguma 1. Tā kā Mārupes pagasta teritoriju šķērso 110 kV un 330 kV gaisvadu elektropārvaldes
tīkls
līnijas, teritorijas plānojumā nepieciešams ietvert informāciju cilvēku drošībai un
elektrolīniju aizsardzībai.
2. Teritorijas plānojuma apbūves noteikumu nodaļu par ielu un ceļu būvniecību, sakarā
ar plānoto transporta infrastrukt;uras objektu perspektīvo attīstību, papildinār ar
šādiem punktiem:
2.1. Ielas, ceļi un inženierkomunikācijas paralēli elektrolīnijām novietojamas ārpus šo
elektrolīniju aizsargjoslām;
2.2. ielu un ceļu projektos novērtējama nepieciešamība veikt šķērsojamo 110 kV un330
kV elektrolīniju rekonstrukciju (balstu maiņa) ar mērķi ievērot minimālos vertikālos
gabarītus no elektrolīniju zemākajiem vadiem līdz brauktuves virsmai. Visus izdevumus,
kas saistīti ar elektrolīniju rekonstrukciju, apmaksā apbūves ierosinātājs;
2.3. Ielu, ceļu 110 kV un 330 kV elektrolīniju šķērsojumu projektēšanai saņemami
tehniskie noteikumi a/s Augstsprieguma tīkls Rīga, Dārzciema iela 86, LV 1073;
2.4. Transporta stāvvietas, pieturvietas, laukumi un apgaismes balsti novietojami ārpus
elektrolīniju aizsargjoslām;
2.5. Attālumi starp inženierkomunikācijām, t.sk. Šķērsojamām elektrolīnijā, un no tām
līdz ēkām un būvēm noteikti MK. 2004. gada noteik. Nr. 1069 “Noteikumi par ārējo
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”;
2.6. Darbiem ar clšanas mehānismiem tuvāk par 30 m no elektrolīniju malējiem vadiem
izstrādājams un saskaņojams ar a/s Augstsprieguma tīkls darbu veikšanas projekts.
a/s Sadales tīkls
1. Esošie elektrotīkli un citi energoapgādes objekti precīzi jāatspoguļo teritorijas plānojumā.
2. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju iazsargjoslās,
kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma 35. un 45. Pantu.
3. Nepieciešams parādīt esošo apakšstaciju, elektropārvades līniju, transformatora
punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās
vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām
inženierkomunikācijām.
4. Inženierkomunikāciju plānot tādu, lai tas atbilstu 28. 12. 2004. MK noteik. Nr. 1069
“Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku
teritorijās”. Plānojot jaunu objektu būvniecību, paredzēt vietu inženierkomunikāciju
koridoriem to pieslēgšanai pie esošajiem vai jaunizveidojamajiem inženiertīkliem.
Elektroietaišu projektēšana un būvniecība jāveic atbilstoši 08. 11. 2005. MK noteik. Nr.
841 “Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība”.
5.Teritorijas plānojuma paskaidrojuma daļā ietvert informācijyu par aprobežojumiem,
kas noteikti saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un cilvēku drošību darbojoties
elektroapgādes objektu tuvumā.
6. Ietvert informāciju par aprobežojumiem ap sekojošiem sadales tīkla objektiem: 20 kV
elektrolīnijas trase mežu zemēs, 0,4 kV elektrolīnijas trase mežu zemēs, elektrisko tīklu kabeļu
līnijām, elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem, transformatoru apakšstacijām.
7. Paskaidrojošā daļā ietvert informāciju ka elektrisko tīklu vadītājam (20.10.1998
MK noteik.Nr. 415) elektrolīniju trases mežos jāuztrur ugunsdrošā stāvoklī un jāattīra
minētās trases no krūmiem un kokiem, jāizcērt bīstamie koki. Jāuztur ugunsdrošā
stāvoklī un jāattīra no kokiem un krūmiem kabeļlīniju trases 4m platā joslā.
Lielrīgas Reģionālā
vides pārvalde Vides
pārraudzības valsts
birojs

Valsts kulūras
pieminekļu
aizsardzības
inspekcija
SIA Lattelekom

Latvijas vides,
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra
Latvijas Mobilais
Telefons

8. jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana a/s “Sadales tīkls”
tīklam noteik saskaņā ar Sabiedriso pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
14. 12. 2005 lēmumā Nr. 302 apstiprinātiem “Sistēmas pieslēguma noteikumiem
elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
9. Paskaidrojumā ietvert informāciju, ka saskaņā ar Enerģētikas likuma 19. panta (1) Jaunu
energoapgādes komersanta objektu ierīkošanai energoapgādes komersantam ir tiesības izmantot jebkuru zemi par vienreizēju samaksu tās īpašniekam saskaņā ar šā likuma 24. pantu.
10. Ietvert informāciju nekustamā īpašuma īpašnieka tiesībām lūgt pārvietot esošo
elektroapgādes uzņēmuma objektu, kuru pārvietošanas izmaksas atbilstoši Enerģētikas
likuma 23. panta 2. daļai jāsedz pārvietošanas ierosinātājam.
11. Ja pagasta teritorijā tiek plānoti elektroenerģijas patērētāji, kuru jauda sasniedz
5-15 MVA, nepieciešams rezervēt zemi 0,2-0,3 ha platībā, 110/20 kV apakšstacijas vai
sadales punktu būvniecībai
12. Sagatavoto teritorijas plānojuma projektu, pirms atzinumu pieprasīšanas, saskaņot
ar a/s Augstsprieguma tīkls un a/s Sadales tīkls Centrālā reģiona tehnisko vadītāju, “Līči”
Stopiņu novads.
Nav izvirzīti nosacījumi.

1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, ievērojot Aizsargjoslu likumā un Ekspluatācijas aizsargjoslu gar elektronisko sakaru līnijā noteikšanas metodikā
(MK noteik Nr. 465) ietvertās normas.
2. Pilsētas attīstības plāna inženierkomunikāciju kartogrāfiskajā daļā jābūt uzrādītam
esošajam elektronisko sakaru tīklam.
3. Teritorijas iazsargjoslu plānā jāatzīmē elektronisko sakaru līnijām un objektu aizsargjoslām.
4. Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kusus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom publiskajam
elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem (SPRK 2002. 11. 12. sēdes protokols Nr. 64 (94)
10. p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi.
5. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad
iekšējo telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar
šo noslēgto robežlīgumu.
6. lielos uzņēmumos jānodrošina atsevišķa telpa telekomunikāciju iekārtām, atsevišķā
gadījumā arī līniju ievadiem.
7. privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāuzbūvē atbilstoši MK noteik Nr.
496 “Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi”.
8. Savlaicīgi informēt SIA Lattelekom par pagasta attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo
māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību, lai veiktu elektronisko sakaru tīkla
infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojuma savlaicīgu nodrošināšanu.
9. Katra kalendārā gada beigās informēt SIA Lattelekcom par nākamajā gadā plānoto ielu un
teritoriju rekonstrukciju.
10. Par teritoriju un detālplānojuma izstrādes, elektronisko sakaru līniju aizsargjoslu
jautājumiem un informatīvajiem materiāliem konsultēties ar SIA Citrus Solutions uzturēšanas
grupas tīkla dokumentācijas speciālistu U. Jakobsonu. Nepieciešams iesniegt teritorijas plānus
mērogā 1:10000 (ciemati 1:2000 vai lielākā mērogā) ciparu formātā vai krāsains izdrukas
veidā.
11. Lai saņemtu atzinumu no SIA Lattelekom par izstrādāto teritoriālo plānojumu, materiāli
jāiesniedz SIA Lattelekom Tīkla dienesta Tīkla attīstības daļas direktoram M. Petrovskim.
Teritorijas plānojumā ietvert:
1. Dabas resursi:
1.1. virszemes ūdensobjektu raksturojums: morfometriskie un hidrometriskie rādītāji
(ūdenstilpēm - ezera tips, dziļums, apsaimniekotājs u. c.; ūdenstecēm - garums, gada
notece, kritums), gultnes un ūdens kvalit;ates raksturojums (pieejamās informācijas
ietvaros), esošā un plānotā izmantošana, izdalot ūdensobjektus, kuros notiek intensīva
zivsaimniecība un kuros tā tiek plānota;
1.2. pazemes ūdens resursu krājumi, to kvalitāte (peejamās informācijas ietvaros) un
aizsargātības raksturojums;
1.3.mežu resursu raksturojums (platība, meža tips un apsaimniekotājs), plānotās
apmežojamās platības;
1.4.purvu rakturojums (platība, tips, hidrogrāfija un apsaimniekotājs), prasības
plānotajai izmantošanai;
1.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas.
2. Ekonomiskās aktivitātes:
2.1. rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu raksturojums (darbības
veids pēc NACE koda, ūdens resursu patēriņa raksturojums, notekūdeņu novadīšana,
attīstības prognozes), izdalot rūpniecības uzņēmumus, kuru novadītie notekūdeņi satur
MK 22. 01. 2002. noteikumos Nr. 34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”
noteiktās bīstamās un īpaši bīstamās vielas;
2.2. lauksaimniecībā izmantojamās zemes zemeslietojuma veidi (izdalot intensīvi mēslotas
teritorijas), platības, prognozējamās zemeslietojuma veidu strukturālās izmaiņas;
2.3. meliorācijas sistēmas raksturojums (tehniskais stāvoklis, apsaimneikotājs un
uzturēšanai nepieciešamie pasākumi).
3. Antropogēnā slodze:
3.1. apdzīvojuma struktūras raksturojums (iedzīvotāju skaits un lielākās apdzīvotās vietas)
un attīstības prognozes;
3.2. ūdens patēriņa raksturojums: esošā un plānotā centralizētā ūdensapgādes sistēma
(pieslēgumu skaits, patēriņa apjomi, tehniekais stāvoklis); decentralizētā ūdensapgāde
(artēziskie urbumi t.sk. Neizmantojamie urbumi, debits, dziļums, ierīkošanas gads,
apsaimniekotājs,tehniskais stāvoklis); grfiskajā daļā parādīt centralizētajai ūdensapgādei
pieslēgtās teritorijas un plānotās pieslēguma teritorijas;
3.3. esošās un plānotās notekūdeņu savākšanas sistēmas raksturojums (notekūdeņu
aattīrīšanas iekārtas, to jauda, noslodze, notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte un iekārtu
tehniskais stāvoklis), notekūdeņu izplūdes vietas, izmantošanas nosacījumi teritorijām,
kuras nav pieslēgtas un netiek plānots pieslēgt centralizētajai notekūdeņu savākšanas
sistēmai; grafiskajā daļā parādīt centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai pieslēgtās
teritorijas un plānotās pieslēguma teritorijas;
3.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu uzglabāšanas vietas un izmantošanas nosacījumi;
3.5. esošās un plānotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas raksturojums (atkritumu
apjoms, savākšana un noglabāšanas vietas);
3.6. kritušo dzīvnieku apglabāšanas risinājums;
3.7. piesārņotās un potenciāli piesārņotaš vietas: piesārņojuma veids un objekta
izveidošanas gads.
4. Riska teritorijas:
4.1. īslaicīgās un pastāvīgās applūšanas riska teritorijas;
4.2. augšņu un dabisko krastu erozijas apdraudētās teritorijas.
5. Stipri pārveidotie un mākslīgie ūdensobjekti un hidrotehniskās būves (HES, dambji,
iztaisnotās ūdensteces, polderi, dīķi, u. c.), to izveides gads, tehniskais stāvoklis, esošā un
plānotā izmantošana:
5.1. rekreatīvā potenciāla raksturojums, izdalot tūrisma aktivitātēm piemērotas teritorijas;
5.2. peldūdeņu raksturojums un labiekārtotu peldvietu izvietojums;
5.3. ūdensobjekti, kuros plānota motorizēto u. c. ūdens braucamrīku izmantošana,
izmantošanas nosacījumi.
6. Izstrādājot teritorijas plānojumu, ņmet vērā Ūdens apsaimniekošanas likumā, MK 19.
10. 2004. noteikumis Nr. 858 “Noteikumi par virszemes ūdensobjektu tipu, klasifikāciju,
kvalitātes kritērijiem un antropogēno slodžu noteikšanas kārtību” un Ministru kabineta 19.
10. 2004. noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību
un kvalitātes kritērijiem” noteiktās prasības.
1. Paredzēt iespēju Mārupes pagasta teritorijā uzstādīt un ekspluatēt publiskā mobolo
elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas, publiskā mobilo
elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās
paredzot esošu komunikāciju - elektroapgādes tīklu, un piebraucamo autoceļu tuvumā.
2. Mārupes pagasta teritorijas plānojuma grozījumos ietvert, ka apbūves teritorijās, kur
atļautā izmantošana ir inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti, kuros ietilpst arī
telekomunikāciju līnijas, torņi un antenu masti, jaunveidojamā zemesgabala minimālā
platība ir no 400 m2 līdz 600 m2, vai ka ierobežojumi - jaunveidojamā zemesgabala
minimālā platība un apbūves maksimālais augstums (m) - nav attiecināmi uz
inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem.
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