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16) Rīgas domes Satiksmes departaments 19.03.2014. Nr.DS-14-544-nd 

17) AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 10.03.2014. Nr.2/6-114 

18) Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību  „Rīgas satiksme” 12.03.2014. Nr.KOR-IZEJ-
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19) SIA „Rīgas ūdens” 25.03.2014. Nr.T1-7.9/368 

 





















 

 

 

VALSTS ZEMES DIENESTA 
RĪGAS REĢIONĀLĀ NODAĻA 

Puškina iela 14, Rīga, LV-1050 
Tālrunis 67038400, e-pasts riga@vzd.gov.lv 

 

 

14.03.2014  Nr. 2-04-R/259 
Uz 26.02.2014.  Nr.3-10/690 
  

 SIA „Reģionālie projekti” 
valdes loceklei Līnai Dimitrijevai 

lina@rp.lv 
 

Mārupes novada domes 
Attīstības nodaļas vadītājai Ilzei Krēmerei 

ilze.kremere@marupe.lv 
 
 

Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei 
 

Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālajā nodaļā 2014.gada 26.februārī ir saņemts Mārupes 
novada domes 2014.gada 26.februāra iesniegums Nr.3-10/690 par nosacījumu sniegšanu 
lokālplānojuma izstrādei teritorijā starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga – Jelgava 
Mārupes novadā, kas reģistrēts ar Nr.2-04-R/133.  

Informējam, ka 2012.gada 23.oktobrī Valsts zemes dienests Mārupes novada pašvaldībai 
nosūtījis vēstuli Nr.2-04/4616 ar informāciju, ka no 2012.gada 19.oktobra Valsts zemes dienests 
nesniedz nosacījumus lokālplānojuma un tā grozījumu izstrādei, kā arī nesniedz atzinumus par 
lokālplānojumu un to grozījumu redakcijām. 

Norādām, ka lokālplānojums izstrādājams atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam 
un saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr.711). 

Atbilstoši Noteikumu Nr.711 65.punktam „Pašvaldība divu nedēļu laikā pēc attiecīgā 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenta apstiprināšanas iesniedz: […] 65.2. Valsts zemes 
dienestam, lai nodrošinātu Kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra informācijas 
sistēmas un Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību: 65.2.1. teritorijas plānojuma, 
lokālplānojuma un to grozījumu grafiskās daļas karti, kurā attēlots funkcionālais zonējums, 
pilsētu, novada pagastu, ciemu robežas un apgrūtinātās teritorijas (vektordatu formā Latvijas 
1992.gada ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92 TM), teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un pašvaldības lēmumu par plānojuma apstiprināšanu; […] uz elektroniskā datu 
nesēja, pievienojot informāciju par plānojuma grafiskās daļas izstrādātāju un apgrūtināto teritoriju 
grafisko datu sagatavošanas mēroga noteiktību. 
 
 
Vadītāja                                                                 I.Birkova 
 
 
Staļģe 67038523 
 
 

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
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TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.   37.7-12/2212/332 
Rīga 

Datums: 07.03.2014. Pamatojums: Pieteikums Nr. 37.7-12/2211/332 
 

Pieprasītājs: Mārupes novada dome Kontakttālrunis: 67149875 
  
Objekta adrese: Teritorija starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes novadā 

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 
 Teritorijas lokālplānojuma izstrādei 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS  
Paskaidrojums: Lokālplānojuma izstrādes teritorijā ir izbūvētas SIA Lattelecom komunikācijas, gaisvadu 

kabeļu līnijas un kabeļu kanalizācija. 
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi: 

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

  
2. Ievērot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr. 1069 par ārējo inženierkomunikāciju 

izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās 
  

3. Saglabāt esošās SIA Lattelecom komunikācijas nodrošinot to nepārtrauktu darbību,  slēgzot servitūtu 
līgumu par SIA Lattelecom komunikācijas esamību , gadījumā ja tās traucē plānojuma izstrādi paredztēt 
to pārvietošanu, saņemot detalizētus tehniskos noteikumus un slēdzot vienošanos ar SIA Lattelecom 
par to   

  
4. Paredzēt vietu kabeļu kanalizācijai projektējamās ielās līdz esošajai kabeļu kanalizācijai Vienības gatvē. 
  

5. Paredzēt vietu kabeļu kanalizācijas ievadiem no projektējamās kabeļu kanalizācijas līdz katrai plānotajai 
zemes vienībai. 

  
6. Ja nepieciešams, paredzēt vietas sadales skapjiem (sadales punktiem) lolkālplānojuma izstrādes 

teritorijā, ekspluatācijai ērti pieejamās vietās 
  

7. Ēku iekšējos telekomunikāciju tīklus izbūvēt pēc nepieciešamības, no rezervētās vietas (sadales 
punkta), ievērojot valsts normatīvos aktus un „Eiropas standarta EN 50173_1 2002” tehniskās prasības 

  
8. Informācija par esošajām SIA Lattelecom elektronisko sakaru komunikācijām lokālplānojuma teritorijā 

saņemama  Rīgā, Kleistu ielā 5. 
  
 12 mēnešus pirms tehniskā projekta realizācijas griezties SIA Lattelecom ar pieprasījumu par 

konkrētu sakaru pakalpojumu piegādi, kontakttelefons 177 
Piezīmes: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc 

nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma 
īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem. 

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar: 
1. SIA Lattelecom RBAD PTN Tīkla dokumentācijas grupu Kleistu ielā 5, Rīgā, nododot vienu 

projekta eksemplāru 
  
2 Ēku un zemes gabalu īpašniekiem 
  

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama  
 SIA Lattelecom RBAD PTN Tīkla dokumentācijas grupai Kleistu ielā 5, Rīgā 

  Tehniskos noteikumus sagatavoja 
 SIA Lattelecom  

 Armands Bebris 

amats, tālrunis:  Tīkla plānošanas inženieris, 67051463 
Datums:  07.03.2014. 

Paraksts:   
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